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Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Duś gada! W sobie
i swoich klientach

W

iele się mówi o pierwotnych instynktach, które często podświadomie
wpływają na nasze zachowania i postawy. Nie można ich wyprzeć, ale
można je okiełznać, rozumiejąc jak
oddziałują na nasze codzienne decyzje. Nawet w czasie
wyrafinowanych biznesowych negocjacji możemy się
przenieść do czasów pierwotnych. Jeśli poczujemy
się tak, jak w czasie napaści drapieżnika – będziemy wybierać spośród trzech opcji: atak, ucieczka lub zastygnięcie
w bezruchu. Żadna z nich nie będzie oparta na racjonalnych przesłankach. Warto sobie uświadomić, że czasami
dokładnie tak czują się nasi klienci, kiedy przedstawiamy
im nową ofertę. W prawdziwej dżungli oznaczałoby to
poważne kłopoty, a w tej naszej miejskiej – „tylko” brak
finalizacji transakcji.
A wszystkiemu winne są gady. Najstarsza część ludzkiego mózgu jest zbudowana tak, jak mózgi współczesnych gadów, a wcześniej także dinozaurów. Ten gadzi
mózg, zlokalizowany u nasady szyi, odpowiada za zapewnienie nam bezpieczeństwa. Jego głównym celem
jest przetrwanie, a nie rozwój, więc kieruje się instynktem, a nie logiką. Jest w dużym stopniu niezależny od
świadomości i funkcjonuje poza jej kontrolą. Uaktywnia
się zwłaszcza w chwilach stresu czy zagrożenia, a gadzi

mózg dostrzega zagrożenie we wszystkim, co nowe i nieznane. Gdybyśmy kierowali się tylko nim, nie byłoby
żadnych inwestycji – zero ryzyka, brak niekonwencjonalnych działań, tylko przetrwanie.
Jak działa gadzi mózg w biznesie? Często handlowcy
niechcący budzą go u swoich klientów, którzy najpierw
klasyfikują sprzedawcę jako wroga lub nie-wroga. Dopiero później u klientów aktywują się te części mózgu,
które pozwalają im ocenić, czy akceptują i lubią nowo
poznaną osobę, a w kolejnym etapie także, czy przedstawiona oferta jest atrakcyjna i przyniesie korzyści.
Handlowiec, który pojawi się w nieodpowiednim momencie i na dzień dobry zaneguje współpracę klienta
z dotychczasowymi dostawcami, automatycznie stanie
się wrogiem. Ale jeśli trafnie zdiagnozuje jego potrzeby i przedstawi sposób na ich zaspokojenie – może liczyć na racjonalne rozpatrzenie swojej oferty. A to już
bardzo wiele.
Zanim jednak udusimy gada w mózgach naszych
klientów, dobrze byłoby zająć się własnym. Gadzi mózg
budzi się nie tylko w sytuacjach zagrożenia, ale też stale kontroluje nasz stan pobudzenia oraz motywację do
działania. Jeśli więc ktoś podpowiada nam rano „dziś
jakoś nie jestem w formie” albo „zajmę się tym jutro” –
możemy mieć pewność, że gad nie próżnuje. 

DO ZOBACZENIA
W TWOIM SKLEPIE!
www.lamela.pl
lamela.polska

Czytam
BIZNES
OGRODNICZY
„Biznes Ogrodniczy” inspiruje do działania, monitoruje trendy oraz wsłuchuje
się w potrzeby zielonej branży.
Magazyn integruje i łączy, zdarza się bowiem, że nie znam osobiście
niektórych osób z branży, natomiast dzięki relacjom publikowanym na łamach
miesięcznika, mogę je poznać i zobaczyć, jak rozwijają swoje firmy. „Biznes
Ogrodniczy” zjednoczył naszą zieloną branżę.
W prowadzeniu szkółki i sklepu ogrodniczego bardzo cenne są dla mnie
informacje marketingowo-handlowe oraz porady sprzedażowe. Niezwykle
interesujące są materiały z zagranicznych wizyt w szkółkach, centrach
ogrodniczych oraz targach, które pokazują, jak rozwija się tam rynek ogrodniczy.
Zyskujemy dzięki temu cenną perspektywę.
Inspirujące są felietony, ponieważ niezwykle motywują, dopingują do pracy
i podejmowania wyzwań.

Anna Panek
właścicielka Gospodarstwa Specjalistycznego PANEK

…

10

WYWIAD NUMERU

WYWIAD NUMERU

Odetchnij
zielenią!
Już 31 sierpnia rozpocznie się jubileuszowa, 25. edycja
Wystawy „Zieleń to Życie”. Jak co roku nie zabraknie
niezwykłych roślinnych nowości oraz ciekawych punktów
w programie wydarzeń, z Akademią Biznesu Ogrodniczego
i prezentacją platformy hurtowej sprzedaży roślin Greenery
na czele. – Mimo wielu zmian i rozwoju udało nam się
zachować specyficzną atmosferę spotkania ludzi, którzy
znają się od lat i lubią to, co robią – mówi Agnieszka
Żukowska, dyrektor Wystawy

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Ćwierć wieku Międzynarodowej
Wystawy „Zieleń to Życie” to dobry
czas na podsumowanie. Co uważa Pani za największy sukces Wystawy, a co można było, patrząc
z perspektywy czasu, zrobić lepiej
albo inaczej?

Niewątpliwie naszym wspólnym
sukcesem, organizatorów i wystawców,
jest to, że z kameralnego spotkania
grupy szkółkarzy – w pierwszej edycji
udział wzięło 25 szkółek – Wystawa
stała się międzynarodową imprezą
z gronem ponad 300 wystawców
i kilkunastotysięczną publicznością.
Obecnie prezentuje największą i najszerszą w Polsce i Europie Środkowej
ofertę roślin – aktualnie nie tylko
do terenów otwartych, ale także do
wnętrz. Tak wyraźny roślinny profil
nie oznacza hermetyczności – branżowi odbiorcy nie szukają tylko roślin.
Dlatego w targach biorą udział firmy
z ofertą techniki, sprzętu i środków
do pielęgnacji ogrodu, akcesoriów, dekoracji czy wsparcia sprzedaży. Największą wartością Wystawy „Zieleń

to Życie” jest to, że zapoczątkowali ją
szkółkarze – członkowie świeżo założonego stowarzyszenia. Pierwsze
edycje odbywały się przy wielkim zaangażowaniu członków. Do tej pory
wielu z nich wspiera Wystawę. Dzięki
temu – mimo wielu zmian i rozwoju –
nie „rozmywa się”, ma dobry poziom
merytoryczny i swój jasny wizerunek.
Za cenne uważam też zachowanie
specyficznej atmosfery spotkania ludzi, którzy długo się znają, lubią się
wzajemnie oraz lubią to, co robią. Co
można było zrobić lepiej? Po każdej
edycji wyciągamy wnioski – słuchamy wystawców oraz odwiedzających
i staramy się reagować, godząc ich,
często sprzeczne, oczekiwania. Tak
było na przykład ze zmianą formuły
na dwa dni branżowe i jeden dzień dla
konsumentów, bez niedzieli. Większość wystawców przyjęła tę zmianę z entuzjazmem. Natomiast wielu
odwiedzających życzyłoby sobie, by
Wystawa trwała dłużej – kilka dni,
a najlepiej dwa weekendy. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że akurat tę
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konkretną zmianę mogliśmy wprowadzić wcześniej – rozważaliśmy ją
już 5-6 lat temu.
Jakie nowości przygotowano dla
wystawców i zwiedzających w tym
roku?

Tym, na co zawsze czekają odwiedzający, są nowości, które zaprezentują wystawcy – sami niecierpliwie
na nie czekamy. Wystawcy z pewnością będą czekać na klientów –
zwłaszcza nowych, dlatego – poza
nowymi kanałami informowania
o naszych targach – wprowadzamy
uproszczenia w rejestracji branżowych gości. Będą mogli skorzystać
zarówno z papierowych czy elektronicznych zaproszeń otrzymanych od
nas, jak i kodów rejestracyjnych, które przekażemy wystawcom. Przygotowujemy też nowy, bardzo ciekawy
program. Jak zawsze u nas spotkać
będzie można międzynarodowych
specjalistów, osobowości i gwiazdy
architektury krajobrazu i florystyki.

Ofertę florystyki, kwiatów ciętych
i doniczkowych, czyli Flower Expo
Polska, będzie można zobaczyć ponownie w Hali 4. Ważną premierą
na tegorocznej Wystawie będzie
nowy projekt skierowany do handlu ogrodniczego. Na powierzchni
1800 m2 w drugiej części hali 4 odbędzie się Greenery. Jest to platforma
hurtowej sprzedaży roślin – nowy,
brakujący kanał dystrybucji, skierowany do krajowego sektora B2B. To
połączenie sesji targowych na żywo
z platformą on-line. Zarejestrowani
branżowi goście Wystawy będą mogli obejrzeć próbne partie materiału roślinnego i dokonać zakupów.
Greenery będzie czynne w czwartek
31 sierpnia i w piątek 1 września
w godzinach trwania targów.
Czy zgłoszeń do Konkursu Roślin
NOWOŚCI było jak do tej pory więcej niż w ubiegłych latach? Czy
jest to jakiś wyznacznik kondycji
szkółkarstwa w Polsce?

Zgłoszenia napływają, a termin
mija 3 lipca. Zwykle jest to liczba ok.
30 nowych odmian. Konkurs, jako
jedyny w Polsce, jest okazją do prezentacji osiągnięć hodowców, ale
nie tylko polskich, bo jest otwarty
dla wszystkich wystawców-szkółkarzy. Dzięki temu także światowe
nowości wprowadzone do produkcji
mogą trafić na krajowy rynek. Przez
lata udało nam się wypracować renomę tego konkursu, a także wzmocnić
świadomość konsumentów, którzy
wręcz poszukują prezentowanych
na Wystawie nowości.
Tegoroczne hasło Wystawy „Zieleń
to Życie” brzmi „Odetchnij zielenią”. Jakie konteksty, poza ekologicznym, można z nim powiązać?

Nasze tegoroczne hasło ma właściwie dwa konteksty. Jeden związany
jest z oczyszczającą, napowietrzającą
i poprawiającą klimat funkcją roślin.
To przesłanie mieści się też w nazwie
naszych targów „Zieleń to Życie” i choć
wydaje się oczywiste, codziennie mamy
zbyt wiele przykładów, że jednak tak
nie jest. Dlatego uważamy, że warto o tym stale mówić – pokazywać
korzyści, argumenty i rozwiązania
– zwłaszcza w kontekście zieleni publicznej. Będziemy to robić w ramach
wydarzeń skierowanych do architektów krajobrazu i osób zarządzających
zielenią publiczną. Drugi kontekst
hasła jest dla nas wszystkich. To zachęta do tego, by zwolnić, wypocząć,
zauważyć i docenić zieleń i jej naturalne walory relaksacyjne.
Jakie będą najciekawsze punkty
programu w ramach seminariów
„Wiedza dla producentów” oraz
„Wiedza dla handlu”, przygotowywanego z myślą o właścicielach
centrów ogrodniczych?

Główne wątki seminarium dla
producentów to bezpieczeństwo
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w transporcie i produkcji, ochrona
roślin i nawadnianie. Na seminarium „Wiedza dla handlu” skupimy
się na tym, w jaki sposób ściągnąć
klienta do centrum ogrodniczego,
zatrzymać go i sprawić, by kupił więcej. Pod szyldem Akademii Biznesu
Ogrodniczego zaproszeni goście pokażą, jak wykorzystać wiedzę o nowych trendach w handlu detalicznym, psychologię widzenia, koloru
i to jak mózg klienta postrzega centrum ogrodnicze. Ponadto ekspert
Związku Szkółkarzy Polskich, z wieloletnim doświadczeniem w handlu,
pokaże sposoby prezentacji roślin,
które zwiększają sprzedaż. Obydwa
spotkania odbędą się w pierwszym
dniu targów – w czwartek 31 sierpnia. Wstęp jest wolny po zarejestrowaniu się przez naszą stronę. Liczba
miejsc jest ograniczona.
W tym roku gościem Dnia Archi-

tam także ulega ono przekształceniom – pod wpływem zmian trybu
życia i społecznych trendów. Mniejsze powierzchnie, tempo życia, mobilność, ale jednocześnie powrót do
użytkowej, a nie tylko ozdobnej roli
ogrodu – to trendy, widoczne także
w Polsce. Współczesny ogród powinien być zaprojektowany tak, by pasował do potrzeb użytkownika i był
łatwo ,,zmienialny” wraz z nimi. Jeśli
użytkownik ma dla ogrodu 2-3 godziny w tygodniu, to nie można projektować mu modnego warzywnika
czy pracochłonnej rabaty kwiatowej.
Zamiast trawnika, o który trzeba systematycznie dbać, można zaproponować większą powierzchnię tarasu,
rośliny okrywowe czy ogród żwirowy.
Brak czasu czy częste wyjazdy to jednak nie jest powód, by z ogrodu rezygnować. Trzeba tylko urządzić go
tak, by był dla właściciela radością,
a nie mitręgą.

tekta Krajobrazu będzie Ann-Marie

Jakie są plany Związku Szkółkarzy
Polskich i Agencji Promocji Zieleni na przyszły sezon? Czy do wielu inicjatyw promujących polskie
rośliny dołączą kolejne?

W tym roku rozpoczęliśmy aktywność szkoleniową – wzmacniamy kompetencje osób zajmujących
się wykonywaniem terenów zieleni.
Właśnie zakończyła się druga edycja szkolenia na specjalistów terenów zieleni z certyfikatem Związku
Szkółkarzy Polskich. W programie
szkolenia główny nacisk kładziemy na
praktyczną znajomość roślin, kwestie
jakości, ochrony i dobrych praktyk
ogrodniczych. 5-dniowe szkolenie
składa się z dwóch sesji teoretycznych
i jednej terenowej, które odbywają się
w szkółkach. Szkolenie kończy się egzaminem. Wróciliśmy też do szkoleń
dla samorządowych specjalistów od
zieleni miejskiej – będziemy tę aktywność rozwijać także w przyszłym
roku. Planujemy również szkolenia dla
pracowników centrów ogrodniczych
zwiększające kompetencje z zakresu
sprzedaży asortymentu roślinnego.

Powell, która opowie m.in. o tym

Czy każda kolejna Wystawa jest

jak zmiany w projektowaniu te-

dla Pani w jakiś sposób ekscytu-

renów zieleni odpowiadają na

jąca, czy raczej chłodnym, me-

zmiany społeczne. Czy oczeki-

nedżerskim okiem pilnuje Pani

wania klientów branży ogrodni-

perfekcyjnej organizacji?

Gdyby nie była Pani prezeską Agen-

czej są zupełnie inne niż jeszcze

Zawsze czekam na nową odsłonę
Wystawy z ciekawością. Mam to szczęście, że nie tylko jestem z wykształcenia, zainteresowania i praktyki
architektem krajobrazu. Jestem też
w stałym kontakcie z ludźmi, którzy
tworzą zieloną branżę w różnych jej
obszarach. Naturalnie najlepiej znam
perspektywę producentów roślin, ale
ponieważ moją pracę zaczynałam
w sektorze zieleni publicznej, to nie
tylko jestem zorientowana, ale też
żywo zainteresowana tym, co dzieje się w tym obszarze. Zatem wiem,
dla kogo pracuję. Oczywiście jako
menedżer pilnuję tej maszyny organizacyjnej, ale ,,chłodne oko” nie jest
jedyną stroną zarządzania. Przynajmniej w moim wydaniu.

cji Promocji Zieleni, jaki inny zawód

kilka lat temu?

Ann-Marie Powell, brytyjska projektantka ogrodów, zdobywczyni
wielu nagród na prestiżowych konkursach i wystawach ogrodniczych
takich jak Chelsea Flower Show, pokaże nie tylko swoje projekty, uchylając tajniki swojego stylu i warsztatu. Pokaże też, w jaki sposób architekci krajobrazu mogą reagować na
zmiany w społeczeństwie i potrzeb
użytkowników. W Polsce jest wielu
miłośników brytyjskiego ogrodnictwa, zazdrościmy im wspaniałych
parków, ogrodów przy pałacach i rezydencjach, festiwali ogrodniczych
i tego, że ogrodnictwo jest niemal
narodowym sportem. Tymczasem

chciałaby Pani wykonywać? Czy
wyobraża Pani sobie swoje życie
prywatne i zawodowe bez roślin?

Mogłabym być fotografem, malarką lub designerem. To są dziedziny,
które mnie zawsze bardzo interesowały i interesują. I tu obecność roślin byłaby naturalna, możliwe, że
kluczowa. Moje prywatne życie bez
roślin? Niemożliwe. Nie wyobrażam
sobie poranka w domu bez spojrzenia
na mój ogród. Nie wyobrażam sobie
ogrodu, którym zajmuje się wynajęta firma. Ogród to moje poletko
doświadczalne – testuję tu nowości,
zestawienia kolorów i faktur. To także moja odskocznia – strefa relaksu
i miejsce na garden fitness. 
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Powiew
energii

Kolincz i Pelplin to dwa kolejne miejsca, które odwiedziliśmy w ramach
cyklu ‘Handel w regionie’. Małe miejscowości, ale z jakimi firmami
i energią! Centrum Ogrodnicze w Pelplinie zachwyca organizacją,
aranżacją przestrzeni, ofertą i jakością roślin, a szkółki w Kolinczu
udowadniają, że można osiągać dobre wyniki w sprzedaży,
wystarczy zapał i energia oraz otwartość na nowe wyzwania

aport

linc

Ko

lin

elp
ziP

prowadzona przez
Ma rk a Bau m a n a
i Agnieszkę Stępkowską, która roślinami
zajmuje się od 15. roku
życia, zawodowo od 10 lat
projektuje i zakłada ogrody.
W centrum zachwyca zorganizowanie placu sprzedaży roślin

nu

C

entrum Ogrodnicze AGA
w Pelplinie to jedno
z najbardziej urokliwych miejsc, jakie ostatnio odwiedziłam, które zdecydowanie wyróżnia wspaniała, niespotykana wręcz
oferta doskonałej jakości roślin.
Placówka zajmuje powierzchnię
300 m², zewnętrzny ogród ma

R

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

zr
e gio

około 0,5 ha. Część sprzedawanych roślin, zwłaszcza byliny, są
z własnej produkcji. Placówka jest

Od lewej: Agnieszka Stępkowska, Marek Bauman, właściciele Centrum Ogrodniczego AGA i Agnieszka
Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”

REKLAMA 

Centrum Ogrodnicze AGA w Pelplinie funkcjonuje 4 lata

w formie ogrodu pokazowego i wydzielenie
odpowiednich stref: ogród kwiatowy, bylinowy, cienisty oraz owocowy. Przykuwa uwagę
także kasa – to zaaranżowana budka telefoniczna w angielskim stylu. Całość sprawia
niesamowite wrażenie. Nie tylko wspaniale
można tu odpocząć, pospacerować, ale też
z łatwością znaleźć odpowiednie rośliny. Co
ważne każda jest dokładnie opisana, żeby
klient wiedział co kupuje. Właściciele nie narzekają, dobrze sobie radzą, ale chcąc rozwijać
biznes, mają w planach w ciągu 2 lat przeniesienie centrum do Żukowa lub okolicy – bliżej

Trójmiasta, z którym są bardzo związani
i z którego mają większość klientów – Pelplin to mała miejscowość, licząca zaledwie
8 tys. mieszkańców, którzy i tak bardzo często jeżdżą na zakupy do Gdańska. Dlatego
nie widzimy tutaj możliwości rozwoju – tłumaczy Agnieszka Stępkowska. – Tegoroczny
sezon jest dla nas dobry, sprzedaż zaczęła się
dużo wcześniej, ale byliśmy przygotowani.
Bardzo modne są żurawki, paprocie, funkie
– dodaje. Właściciele mają głowy pełne pomysłów, m.in. planują poszerzyć i rozwinąć
dział decor.

PROFESJONALNE
OPRYSKIWACZE
OGRODOWE

www.kwazar.com.pl

W centrum w Pelplinie zachwyca zorganizowanie placu sprzedaży
roślin w formie ogrodu pokazowego
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Oferta roślin w Centrum Ogrodniczym
AGA w Pelplinie

Centrum Ogrodnicze AGA wyróżnia wspaniała oferta roślin

Tegoroczny sezon jest
dla nas dobry, sprzedaż
zaczęła się dużo wcześniej,
ale byliśmy przygotowani.
Bardzo modne są żurawki,
paprocie, funkie – mówi
Agnieszka Stępkowska,
właścicielka Centrum
Ogrodniczego AGA

glicynie, hortensje pnące czy rdest.
Dobry sezon oraz udana sprzedaż
są wynikiem stałego poszerzania
oferty i wdrażania nowych konceptów marketingowych. Szkółka
znacznie zwiększyła portfolio roślin

owocujących, nabywcy mogą zamawiać winorośl, jagodę kamczacką,
minikiwi, cytryniec chiński, jagody goji, jeżyny, maliny, porzeczki,
agresty, dereń jadalny, morwy i rokitnik. Ponad 2 lata temu szkółka
zaproponowała, doskonale przyjęty
przez klientów, innowacyjny koncept marketingowy, który polegał
na sprzedaży rośliny w naturalnych,

INTENSYWNY I DOBRY
Tegoroczny sezon jest intensywny i bardzo dobry. Sprzedaż detaliczna utrzymuje się na stałym
poziomie. Bardzo zwiększyliśmy
eksport, zwłaszcza do Czech i Słowacji – mówi Magdalena Wędrowska, właścicielka Szkółki Clematisy M.K.J. Wędrowscy. W ostatnich
2 latach szkółka zwiększyła produkcję o ok. 40%. Było to możliwe
dzięki postawieniu nowych tuneli
zblokowanych. W ofercie klienci znajdą clematisy, wiciokrzewy,
Magdalena Wędrowska, właścicielka szkółki 'Clematisy' M.K.J. Wędrowscy

HANDEL W REGIONIE

W ostatnich 2 latach szkółka Clematisy M.K. J. Wędrowscy zwiększyła produkcję o ok. 40%

jutowych ekoworeczkach. W tym
roku debiut nowego produktu odbędzie się na Wystawie „Zieleń to
Życie”. Warto dodać, że szkółka jest
znana nie tylko ze zróżnicowanej
oferty roślin i ciekawych konceptów
sprzedażowych, ale i z pasji jej właścicieli, którzy startują w zawodach
armwrestlingu. Swoje hobby krzewią wśród klientów, m.in. podczas
targów organizują specjalne zawody, w których każdy zainteresowany może wziąć udział i spróbować
swoich sił. – Nasza cała działalność,
wszystko, co robimy, jest wynikiem
ogromnej pasji, którą chcemy zarażać klientów. Dlatego się nimi
tym dzielimy – mówi Magdalena
Wędrowska.

Szkółka Clematisy M.K.J. Wędrowscy cały czas obserwuje rynek i wprowadza nowości

CIĄGLE NOWE POMYSŁY
Tegoroczny sezon dla Szkółki Pnączy Marek Wędrowski jest
udany. W hurcie sprzedaż zwiększyła się o 10 % w porównaniu do
ubiegłego roku. – Bardzo dobrze
sprzedaje się rdest, notujemy także
dużą sprzedaż róż w doniczkach
– komentuje Krzysztof Wędrowski, właściciel. Szkółka rocznie
produkuje ponad 1 mln. roślin.
W ofercie znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian pnączy
owocujących oraz ozdobnych.
Udana sprzedaż w szkółce Clematisy M.K.J.
Wędrowscy jest wynikiem stałego poszerzania oferty

Szkółka dba o dostarczanie roślin z pięknymi
etykietami
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Agnieszka Idziak i Krzysztof Wędrowski, właściciel Szkółki Marek Wędrowski

Szkółka Pnączy Marek Wędrowski rocznie produkuje ponad 1 mln roślin

Każda roślina dostarczana jest z etykietą

2 lata temu poszerzono produkcję o borówkę amerykańską, rododendrony, aronię i żurawinę.
Od ubiegłego roku klienci mogą
zamawiać także róże, a w tym dodano jeszcze trawy, lilaki, bukszpany oraz krzewuszki. – Sytuacja
na rynku, pytania klientów powodują, że stale musimy powiększać
ofertę. Obecnie asortyment musi
być naprawdę zróżnicowany. Tylko w ten sposób można osiągnąć
dobre wyniki w sprzedaży – mówi
Krzysztof Wędrowski. Właściciele
cały czas inwestują w rozwój, w tym
roku zakupiono nową doniczkarkę.
W ubiegłym roku dokupiono grunt
– ok. 3,5 ha, aktualnie jedna część
została już zagospodarowana, na
drugiej trwają prace przygotowawcze. Dzięki dodatkowej powierzchni będzie można jeszcze
zwiększyć produkcję, zająć się lepszą organizacją placu sprzedaży
– podzielić szkółkę na wygodne
sektory z poszczególnymi roślinami. – Chcemy, aby klienci mogli
w łatwy, szybki i wygodny sposób
znaleźć u nas rośliny, które ich
interesują – opowiada Krzysztof
Wędrowski. Obecnie szkółka zajmuje powierzchnię 7 ha. Rośliny
są uprawiane zarówno pod osłonami, jak i na otwartym gruncie.
Szkółka Pnączy Marek Wędrowski

Szkółka cały czas się rozwija i inwestuje w park maszynowy

HANDEL W REGIONIE

Krzysztof Wędrowski

funkcjonuje na rynku już 40 lat
i cały czas inwestuje w rozwój. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów prowadzi sprzedaż za

19

Szkółka Pnączy Marek Wędrowski zalicza sezon do bardzo udanych

pomocą e-sklepu oraz Allegro. Rośliny są wysyłane w litrowych doniczkach z dołączoną kolorową etykietą ze zdjęciem oraz zalecanym

sposobem uprawiania. Bardzo
mocno rozwija także sprzedaż za
granicę, zwłaszcza do Finlandii,
Szwecji, Chorwacji czy Niemiec. 
REKLAMA 
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Organizacja placu sprzedaży

Do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze pół roku,
jednak hurtownie, centra ogrodnicze oraz szkółki
już przygotowują ofertę drzewek przeznaczonych
na świąteczne choinki. Dla klientów coraz większe
znaczenie ma jakość kupowanej rośliny – cena nie
odgrywa już kluczowej roli
TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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D

la większości centrów oraz
producentów sprzedaż
drzewek bożonarodzeniowych jest bardzo dochodowa.
Składa się na to kilka czynników,
REKLAMA



a jednym z nich jest przede
wszystkim wzrost świadomości ekologicznej konsumentów.
Klienci pragną kontaktu z naturą i tradycją, których uosobieniem jest żywe drzewko. – Zainteresowanie żywą choinką stale
wzrasta. Niestety, na rynku pojawia się wiele firm handlujących
choinką ściętą wiele dni wcześniej przed dotarciem do punktu

sprzedaży. Klienci muszą pamiętać, aby zaopatrzyć się u producenta, który daje gwarancję świeżości drzewek – mówi Dominik
Pikos, właściciel szkółek PIKOS
– Plantacje Świerka Srebrnego.
Z powodu rosnącego zainteresowania żywymi drzewkami także szkółkarze chętniej inwestują
w ten segment produkcji roślinnej. – Nie ukrywam, że ostatni
sezon był dla nas bardzo udany
w kontekście sprzedaży w całej
Europie. Apetyt rośnie w miarę
jedzenia, produkujemy więc coraz
więcej materiału wysokiej jakości
– mówi Tomasz Lubiński, kierownik produkcji w firmie Nordpol
Trees. Drzewa choinkowe to także
podstawowe źródło dochodu centrum ogrodniczego zimą. – Choinki i ozdoby świąteczne pozwalają
nam poprawić wyniki finansowe
w tym gorszym dla branży okresie – dodaje Leszek Adamczak,
właściciel Centrum Ogrodniczego I&L w Olzie. 

Zainteresowanie żywą choinką stale
wzrasta. Niestety, na rynku pojawia
się wiele firm handlujących choinką
ściętą wiele dni wcześniej przed
dotarciem do punktu sprzedaży – mówi
Dominik Pikos, właściciel szkółek PIKOS –
Plantacje Świerka Srebrnego

Wzrastająca świadomość klientów to nie tylko wybór drzewka
naturalnego zamiast sztucznego – to także ich dużo większe
rozeznanie w relacji jakość-cena. Wygrywa oczywiście jakość. Co
więcej, konsumenci nie poszukują drzewka, które wytrzyma w domu
maksimum miesiąc. Coraz istotniejszy jest stan korzeni, odporność
na mróz oraz choroby

C

oraz więcej drzewek z domowej donicy zaraz po okresie świątecznym
trafia do przydomowego ogródka.
Dlatego też wśród klientów rośnie zapotrzebowanie na bożonarodzeniowe rośliny doniczkowane – doniczkowane jednak od sadzonki,
nie od momentu wyjęcia z ziemi. Na Zachodzie praktyka ta jest już powszechna, w Polsce
dopiero raczkuje, jednak z pewnością konsumenci będą poszukiwać wysokiej jakości drzew
doniczkowanych.
Jakość to jednak nie wszystko. Klienci poszukują także wyedukowanego sprzedawcy, który
nie tylko sprzeda im choinkę, ale także zadba
o wyjaśnienia dotyczące jej pielęgnacji. Nikt

nie chce przecież kupować drzewka, które nie
utrzyma się w domowych warunkach. Doradztwo i zaufanie to dwa kolejne, po jakości, filary
udanej sprzedaży. – Centra i sklepy ogrodnicze
powinny bazować na jakości i zaufaniu klientów
– mówi Marek Sentkowski, właściciel Centrum
Ogrodniczego Sen-Marc w Milanówku. – Większość naszych klientów kupuje stosunkowo
drogie drzewka, w przedziale cenowym od 100
do 180 zł, część z nich nawet ich nie rozpakowuje przed przetransportowaniem do domu,
bo po kilkuletniej współpracy w pełni wierzą
naszym rekomendacjom – dodaje. Oprócz doradztwa, wiedzy i zaufania klienci chcą także
odpowiedniej obsługi posprzedażowej – handlowiec musi zapewnić klientom szereg usług
dodatkowych. – Żeby skutecznie sprzedawać
bożonarodzeniowe drzewka, trzeba zapewnić
kompleksową obsługę: odpowiednie zapakowanie, przeniesienie do samochodu, a także
transport. Konsumenci stawiają na wygodę
– mówi Bogusław Melon, właściciel Centrum
Ogrodniczego Melon w Warszawie. 

Króluje jodła w doniczce
Tomasz Lubiński
kierownik produkcji
NORDPOL TREES

W ostatnim sezonie największą popularnością w naszej szkółce cieszyła się
doniczkowana jodła kaukaska. Przede wszystkim ze względu na swoje walory
– brak opadających igieł – klienci chętnie ją wybierali. Świerk pospolity
i kłujący był wybierany ze względu na intensywność zapachu. Sądzę, że
w tym sezonie popularnością dalej będzie się cieszyła jodła kaukaska oraz odmiany świerku.
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Jakość wygrywa z ceną
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Zatowarowanie

Zakupy drzewek bożonarodzeniowych hurtownicy oraz właściciele
centrów rozpoczynają bardzo wcześnie. Okres wakacyjny to czas
pierwszych zatowarowań. Wtedy dokonywane są najwcześniejsze
wybory poszczególnych gatunków roślin

W

okresie lipiec – sierpień szkółkarze musz ą być gotow i na
przedstawienie placówkom handlowym kompleksowych ofert.
– Centra ogrodnicze zamawiają
u nas drzewka bożonarodzeniowe z dostawą na pierwsze dni
grudnia. Do hurtowni przywozimy je w okolicach 20 listopada.
Decyzje zakupowe są jednak podejmowane dużo wcześniej, już

na przełomie sierpnia i września.
Wtedy właściciele placówek dokonują wiążących rezerwacji

– mówi Artur Łuczak, konsultant sprzedaży w firmie Green
Product. – Klienci dokonują zakupów choinek najczęściej między 10 a 20 grudnia, wtedy też
wypada szczyt sezonu. Dlatego
też właściciele centrów ogrodniczych muszą podjąć ostateczne
decyzje o dowiezieniu świeżych
drzewek do 15 grudnia – dodaje
Artur Łuczak. 

Ekspozycja a sprzedaż
Dominik Pikos
właściciel
SZKÓŁKI PIKOS – PLANTACJA ŚWIERKA SREBRNEGO

Bezpośrednio na wielkość sprzedaży choinek wpływa ich ekspozycja.
Cięte drzewka warto zaprezentować w stojakach, tak, aby klient mógł
zobaczyć choinkę z każdej strony. Uwagę klientów przyciągnie również

W okresie lipiec – sierpień
szkółkarze muszą być
gotowi na przedstawienie
placówkom handlowym
kompleksowych ofert

wystawa drzewek udekorowanych świątecznymi ozdobami. Sukcesywnie
drzewka należy wyciągać z siatki ochronnej, żeby uzyskały swoją pierwotną formę. Należy
kupować produkty tylko od sprawdzonego dostawcy. Częstym problemem jest nielegalna
uprawa i sprzedaż choinek na „przydomowych plantacjach”. Prawdziwy producent wydaje
paszporty roślin przy sprzedaży drzewek w pojemnikach, dodatkowo może potwierdzić swą
wiarygodność dokumentem, jakim jest wpis do ewidencji dostawców roślin.
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Organizacja
placu sprzedaży
Najważniejszy w sprzedaży choinek jest plac sprzedaży, którego
odpowiednia organizacja może znacząco ją zwiększyć

C

o z placem sprzedaży?
Jeśli klient decyduje się
pojechać do centrum,

to właśnie na placu dokonuje zakupu drzewka choinkowego. Jak
urządzić ten newralgiczny punkt

Jodła i świerk w modzie
Artur Łuczak

w taki sposób, aby sprzedaż przebiegała pomyślnie? – Bardzo często jeżdżę na przedświąteczne
kiermasze choinek w Berlinie.
Plac sprzedaży przypomina tam
las – mnóstwo drzewek w stojakach, pomiędzy którymi przechadzają się klienci. Tego właśnie
wciąż brakuje na rynku polskim:
większego rozmachu. Sprzedawcy niemieccy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że np. sprzedaż
komplementarna – czyli oferowanie drzewka wraz z stojakiem
bądź ozdobami – bardzo „podkręca” sprzedaż – dodaje Artur
Łuczak. 

konsultant sprzedaży
GREEN PRODUCT A/S

W ostatnich 2-3 sezonach modny był świerk pospolity, jednak okres
dominacji tej rośliny mamy już dawno za sobą. Bardzo ciekawą propozycją
w ostatnim roku była jodła kaukaska w odmianie duńskiej, o długich
igłach, utrzymujących się przez długi czas, intensywnie zielona. Dużą
popularnością cieszył się także świerk srebrny. Należy też pamiętać o zróżnicowaniu regionalnym
– w każdej części Polski konsumenci wybierają inne drzewka. Jaki będzie natomiast hit tegorocznej
sprzedaży? Trudno wyrokować. Na pewno nie przeminie popularność jodły kaukaskiej i świerka
srebrnego, zapewne klienci będą także poszukiwać świerka białego w odmianie Conica – jako
drugiego bądź trzeciego drzewka w domu.
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POLECANE ROŚLINY

FARGESIA RUFA
Jeden z najlepszych bambusów do uprawy
w polskich warunkach klimatycznych. Gatunek
nieinwazyjny – nie wymaga stosowania barier korzeniowych. Rozłożysty, z lekko przewisającymi pędami. Liście delikatne, żywo zielone. Dorasta do
wysokości 2-2,5 m. Polecany na stanowiska półcieniste i cieniste.

GENISTA LYDIA – JANOWIEC
LIDYJSKI

Szkółki Żbikowskie
ul. Żbikowska 51, 05-800 Pruszków

www.hoser.pl

BORÓWKA AMERYKAŃSKA
„BLUEJAY” VACCINIUM
CORYMBOSUM
Jedna z najbardziej wytrzymałych i tolerancyjnych odmian. Owoce kuliste, gładkie, aromatyczne o jasnoniebieskiej barwie. Krzewy osiągają do 2,1 m wysokości, są łatwe
do prowadzenia, rosną szybko. Pierwsze owoce zaczynają
dojrzewać z początkiem sierpnia. Odmiana polecana do
zbioru mechanicznego. Odporność na mrozy do -34°C.

Niski, ścielący się krzew, z szarozielonymi pędami. Dorasta do 0,5 m szer. i 1 m wys. Kwiaty złoto-żółte, bardzo liczne, zakwitają na przełomie maja i czerwca. Polecany do
ogrodów przydomowych. Wysadzany na rabatach, w ogrodach skalnych. Bardzo ładnie prezentuje się na wrzosowiskach. Najlepiej rośnie na luźnych, piaszczystych, przepuszczalnych glebach, o odczynie kwaśnym. Nie lubi nadmiaru wody. Wymaga stanowisk słonecznych i ciepłych.

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Krzysztof Kubiczek
ul. Pańska 50, 43-332 Pisarzowice

www.kubiczek.com.pl

Gospodarstwo Ogrodnicze
Kusibab-Wyka
Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

CLEMATIS ‘LITTLE MERMAID’
Japońska odmiana powojnika wielkokwiatowego
wcześnie kwitnącego. Jest to wyjątkowo atrakcyjna
odmiana o charakterystycznych pełnych, okrągłych
kwiatach, które mają średnicę 8-12 cm oraz niespotykany kolor łososiowo-różowy. Ponadto kwitnie obficie 2 razy
do roku. Odmiana dorastająca do ok. 2 m wysokości.
Sprawdza się także prowadzona w donicy.

Szkółka Roślin Ozdobnych ‘Clematisy’
M.K.J. Wędrowscy
ul. Sportowa 1a; 83-211 Kolincz

www.sklep.clematisy.pl

PINUS UNCINATA 'TITUS'

LAVANDULA ‘ESSENCE'
Najwcześniej kwitnąca lawenda na rynku o doskonałej prezencji w handlu, jak i na miejscu stałym.
Silna i zdrowa odmiana, dobrze zimująca. Wyróżnia
się ciemnymi kwiatami, kontrastującymi z szarymi liśćmi. Uwielbiana przez pszczoły.

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek
ul. Marii Dąbrowskiej 12; 05-800 Pruszków 5

www.e-panek.pl

Odmiana sosny hakowatej o zwartym, kulistym pokroju i powolnym wzroście. Igły zielone, zebrane po
2 w pęczku. Po 10 latach dorasta do ok. 0,4 m wysokości
i ok. 0,5 m średnicy. Odmiana ma niewielkie wymagania
glebowe i jest wyjątkowo odporna na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Preferuje stanowiska słoneczne. Doskonała
odmiana do małych i średnich ogrodów przydomowych,
ogrodów skalnych i wrzosowiskowych, do uprawy w pojemnikach. Świetnie wygląda zaszczepiona na pniu.

A&M Kałuzińscy
Szkółka Polskie Korzenie
Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl

ROŚLINA MIESIĄCA

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH –

Budleja Davida Buddleja
davidii ‘Pink Delight’

Budleja Davida, zwana dawniej omżynem, to krzew pochodzący
ze wschodniej Azji. Co ciekawe, swoją popularność roślina
zdobyła nie tyle dzięki pięknym kwiatom, co zdolności wabienia
i przyciągania licznych, kolorowych motyli, obsiadających
wiechowate, pachnące kwiatostany. Najlepiej charakter budlei
oddaje angielska nazwa, która oznacza po prostu „motyli krzew”

TEKST: Grzegorz Falkowski

B

udleja ‘Pink Delight’ jest
wartą polecenia odmianą mieszańcową o kwiatach różowych. Do uprawy została
wprowadzona w latach 80. XX w.
Tworzy gęste, silnie rozgałęzione
krzewy o wyprostowanym pokroju, z pędami rozchylającymi się na
boki. Ich końce malowniczo przewieszają się pod ciężarem szczytowych kwiatostanów. Krzew dorasta
maksymalnie do 2-3 m wysokości,
ale prawidłowo prowadzony (corocznie nisko przycinany) ma nie
więcej niż 1,5-2 m wysokości. Liście
są małe, eliptyczne, ciemnozielone,
od spodu szaro-białe do jasnozielonych, omszone. Jesienią żółkną
i opadają, chociaż w łagodne zimy
część z nich może pozostać na krzewie zielona. Drobne, ciemnoróżowe

kwiaty (przypominające kwiaty lilaków) są zebrane w efektowne,
stożkowate, gęsto wypełnione
kwiatostany o długości nawet do
40 cm. Pąki kwiatowe pojawiają się
zwykle na początku lipca, rozwijają się stopniowo, najpierw na szczytach pędów głównych, a następnie
na pędach bocznych. Kwiaty wydzielają intensywny i przyjemny
zapach. Słodki nektar ukryty wewnątrz nich sprawia, że krzewy są
masowo odwiedzane przez motyle.
Szczyt kwitnienia przypada na lato i trwa kilka tygodni. Usuwanie
przekwitłych kwiatostanów stymuluje roślinę do tworzenia kolejnych
pąków kwiatowych, co znacznie
wydłuża okres kwitnienia (nawet
do późnej jesieni).

Budleja Davida wymaga stanowisk ciepłych, słonecznych i zacisznych. Najlepiej rośnie w miejscach
osłoniętych od wiatru, na glebach
żyznych, przepuszczalnych, o odczynie od obojętnego do zasadowego. Sadząc budleję należy unikać miejsc okresowo zalewanych,
bowiem korzenie roślin są wrażliwe
na niedostatek powietrza i wtedy
łatwo ulegają porażeniu przez choroby grzybowe. Jesienią, po nastaniu pierwszych mrozów, podstawę
krzewów należy obsypać korą sosnową lub liśćmi w celu zabezpieczenia
przed przemarzaniem (podobnie jak
róże). Wiosną kopczyk trzeba usunąć, a krzewy przyciąć nisko przy
ziemi. Tak silne wiosenne cięcie
sprzyja tworzeniu bujnych, młodych pędów zakończonych obfitymi kwiatostanami oraz zapewnia
utrzymanie ładnego pokroju. Rośliny w maju należy zasilić nawozem wieloskładnikowym o dużej
zawartości azotu.
W 1988 r. odmiana uzyskała odznaczenie AM (Award of Merit),
przyznawane przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze,
a w 1993 r. nagrodę AGM (Award
of Garden Merit). 
Artykuł powstał we współpracy ze Związkiem Szkółkarzy Polskich. Więcej informacji o roślinach i ich producentach uzyskać
można na www.e-katalogroslin.pl
lub www.zszp.pl i pod nr telefonu 22 435 47 22
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Powiew włoskiego lata
Pełnia lata powszechnie kojarzy się z wypoczynkiem i urlopowymi wyjazdami.
Przywodzi zarazem na myśl miejsca, które słyną jako wymarzone wakacyjne
kierunki, jak choćby Toskania. Ale czy tylko wakacyjne? Dla osób z zielonej
branży niekwestionowanym symbolem tego regionu Włoch są krzewy, drzewa
i inne rośliny tam dostępne i stamtąd sprowadzane – ze sławnego europejskiego
centrum produkcji szkółkarskiej, którego stolicą jest Pistoia. Nie tylko jednak
z tej prowincji Toskanii pochodzą formowane osobliwości, tak zwane topiary, czy
typowo śródziemnomorskie rarytasy, na które zawsze znajdują się chętni także
w chłodniejszych strefach klimatycznych, jak nasza

Foto: A. Lysikow

Migawka ze szkółki Innocenti & Mangoni z rejonu Pistoi

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

DO WYBORU,
DO KOLORU
Bogactwo oferty to jedna z charakterystycznych cech liczących się
toskańskich firm produkcyjnych

i dystrybucyjnych. Gospodarstwo
Margheriti Piante z miejscowości
Chiusi, które dysponuje powierzchnią 300 ha w 5 lokalizacjach, ma
w katalogu ponad 2,6 tys. pozycji
asortymentowych. – To najwięcej
w całej ogrodniczej Toskanii –
mówią właściciele, Enzo i David
Margheriti. Podkreślają, że ich
przedsiębiorstwo wyróżnia się też
dużą i różnorodną produkcją roślin
śródziemnomorskich, takich jak
np. oleandry (rozmaite odmiany),

oliwki itp. Informują, że – eksportując towar do ok. 25 krajów –
zauważają rosnący popyt właśnie
na gatunki „śródziemnomorskie”,
wśród których nie brakuje także
ziół (m.in. tymianku i rozmarynu)
czy lawend o sporych rozmiarach
i kształtowanym pokroju oraz innych roślin o ozdobnych liściach
(np. Santolina chamaecyparissus),
a także pnączy spoza Europy, ale
już zadomowionych w ciepłych jej
rejonach, „wakacyjnych” piękności
– bugenwilli gładkiej, lantany pospolitej czy tzw. jaśminu gwiazdkowego (Trachelospermum jasminoides)
o odurzającym zapachu kwiatów.
Osobny dział stanowią sukulenty
– również będące domeną Italii,
kraju o łagodnym klimacie.
Drugą charakterystyczną dla
Margheritich grupą roślin są te
wywodzące się z antypodów (gdzie
klimat jest podobny do włoskiego)
– jak drzewiasta paproć Dicksonia
antarctica, kuflik (Callistemon laevis
– z formami piennymi), Grevillea
bądź „len nowozelandzki”, czyli
Phormium tenax, reprezentowane
przez wiele odmian o atrakcyjnie
zabarwionych, trawopodobnych
liściach.
Niezależnie od gatunków lub odmian, w asortymencie firmy Margheriti Piante wzrok przykuwają
rośliny o okazałych rozmiarach,
w tym formowane na bonsai (m.in.
figowce oraz sosny, nawet 30-letnie). Rzecz jasna, uprawia się też
typowe dla regionu Pistoi topiary,
które „rzeźbione” są między innymi z cisów. Enzo i David Margheriti podkreślają jednak, że oferują
rośliny „w każdym rozmiarze”.
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Niezwykłych rozmiarów okazy bugenwilli z działu roślin „śródziemnomorskich” firmy
Margheriti Piante

Z PISTOI W ŚWIAT…
Podobnie imponujący areał produkcyjny (290 ha) posiada szkółka
Innocenti & Mangoni z Chiazzano
w regionie Pistoi. Aż 95% roślin,
wśród których dominują drzewa i krzewy (m.in. formowane),
jest eksportowane – do 45 krajów. Większość towaru trafia do
centrów ogrodniczych i innych

punktów sprzedaży detalicznej.
Oferta gospodarstwa jest bardzo
różnorodna – obejmuje ok. 1,5 tys.
gatunków i odmian.
Jak podkreśla Giorgio Innocenti, asortyment jego firmy wyróżnia stały dopływ nowości, co
jest wynikiem współpracy z partnerami z różnych stron świata,
m.in. z Oregonu w USA. Właśnie

zza Oceanu wywodzi się odmiana
‘Blue Diamond’ świerka kłującego
(Picea pungens), o intensywnie srebrzystych igłach , która jest jedną z ciekawostek w dziale roślin
iglastych. Wartościowym uzupełnieniem oferty, dokonanym
ostatnio, jest też wąska, stożkowa, wolno rosnąca odmiana miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo
biloba) – ‘Fastigiata Blagon’, która
pochodzi z Francji.
Interesujące, przydatne nawet
do uprawy w pojemnikach odmiany G. biloba, ma także w swojej
bogatej ofercie inna proeksportowa szkółka z centralą w Pistoi
– Giorgio Tesi Group (500 ha,
4 oddziały). Sprzedaje ona rocznie 2 mln roślin 2,5 tys. klientom,
z 54 krajów.
REKLAMA 
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Atrakcyjna, pełnokwiatowa odmiana
oleandra pospolitego (Nerium oleander)

Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)
– wysokiej jakości, formowane rośliny
w dużych doniczkach

Mocno pachnące kwiatostany
pnącza Trachelospermum
jasminoides

Sosna drobnokwiatowa (Pinus parviflora) –
około 30-letnie okazy typu „bonsai"

Brugmansia arborea ‘Variegata’
z gospodarstwa Margheriti Piante

W tym przypadku jednak kreacje
miłorzębu wywodzą się z Włoch,
z jednostki badawczej pod nazwą
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Trzy z nich: ‘Fastigiata Selvans’,
‘Pyramidalis Feronia’, ‘Colonnare
Maris’ (najwęższa) mają wzniesiony pokrój, a jedna (‘Globosa
Tinia’) – kulisty.

KRAINA RÓŻ
Bardzo ważnym produktem
w firmie Giorgio Tesi Group stały się róże. Jak informuje Maria
Grazia Taddeo z działu marketingu tego przedsiębiorstwa, zgromadzono szczególną kolekcję odmian, pochodzących od czołowych
światowych hodowców (David Austin, Delbard, Kordes, Meilland,
Rosen Tantau). Kontrahentów
przyciąga się nie tylko doborem
odmian, ale też różnorodnymi
formami roślin. Róże oferowane
jako towar kategorii premium posadzone są do pojemników i prowadzone w kształcie „bram”, kolumn, piramid, parasoli, rozpięte
na trejażu itp.
Róże są skuteczną przynętą
również dla klientów przedsiębiorstwa Mati z Pistoi, którego tradycje sięgają 1909 r. W tej firmie,

Firma Giorgio Tesi Group z centralą w Pistoi wysyła rocznie 2 mln roślin do odbiorców
z 54 krajów
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Róża (odmiana 'Sally Holmes') rozpięta
na trejażu, z oferty przedsiębiorstwa
Giorgio Tesi Group

Fragment bramy z róży pnącej, posadzonej
do donicy

Efektownie się prezentujące krzewy róż w pojemnikach – punkt sprzedaży detalicznej
przy szkółce Mati Piante

prowadzonej obecnie przez 4. pokolenie rodziny Matich (właścicielami są bracia Andrea, Francesco
i Paolo), w okresie wegetacji co miesiąc organizuje się dni otwarte poświęcone „królowej kwiatów”. Odbywają się one przy punkcie sprzedaży detalicznej, który znajduje
się w centrali firmy, w ruchliwym
miejscu miasta. Szczególne znaczenie mają wiosenne dni otwarte wypadające tuż przed Dniem
Matki (we Włoszech – 2. niedziela maja), które stymulują zakupy
róż przeznaczonych na prezent
dla mamy. Jednym z elementów
wydarzenia w br. była prelekcja,
która przedstawiała te rośliny

w szerokim kontekście kulturowym. Po niej nastąpiło zwiedzanie
pokazowej części firmy – podczas
spaceru można się było zapoznać
m.in. z ogrodami terapeutycznymi, które zakłada się z myślą o osobach autystycznych, z zespołem
Downa, chorobą Alzheimera, walczących z uzależnieniami (np. od
narkotyków) oraz obejrzeć ogród
typu permakultura.

W ZGODZIE ZE
ŚRODOWISKIEM
I NA RZECZ LUDZI
Andrea Mati podkreśla, że
wraz z braćmi postanowił zmienić sposób prowadzenia szkółki
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Róża wielokwiatowa 'Novalis' oferowana przez
szkółkę Mati

z tradycyjnego na „zrównoważony” i postawić na metody przyjazne
środowisku – np. aby ograniczyć
populację szkodników, w komercyjnych uprawach drzew i krzewów rozprowadza się biedronki.
Firma Mati od przyszłego roku
posługiwać się będzie marką Gold
Plant, która ma poświadczyć, że
do produkcji rośliny opatrzonej
takim brandem nie użyto środków chemicznych.
Bracia łączą szkółkarstwo nie
tylko z handlem, ale też z projektowaniem oraz zakładaniem ogrodów, a także z mniej typowymi
formami działalności. Konikiem
Francesca jest zdrowa, lokalna
żywność. Serwuje ją w restauracji
założonej 5 lat temu przy punkcie sprzedaży detalicznej. Część
warzyw i ziół pozyskuje z upraw
ekologicznych prowadzonych na
miejscu.
Oczkiem z głowie Andrei Matiego jest z kolei hortiterapia, warsztaty ogrodnicze dla uczniów czy
kursy dla „zwykłych” ludzi, którzy poszukują kontaktu z naturą.
Krótko mówiąc, ideą Andrei jest
działanie dla dobra ogółu oraz na
rzecz środowiska za pomocą roślin
i potencjału, jaki w nich tkwi. 
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Akumulator
czy benzyna?
Oferta dostępnych na rynku sekatorów akumulatorowych
i spalinowych stale się powiększa. Zapotrzebowanie na te produkty
nieustannie wzrasta w związku z zaopatrywaniem się klientów
w nowe gatunki drzew i krzewów, wymagających często bardziej
specjalistycznych i mocniejszych narzędzi
TEKST: KONRAD URBAŃSKI

W

ostatnich dwóch-trzech sezonach można zaobserwować zaostrzającą się rywalizację pomiędzy urządzeniami akumulatorowymi a spalinowymi. Obydwie
grupy znajdują swoich zwolenników i przeciwników. Konkurencyjność między nimi można obserwować na przykładzie sekatorów. Te akumulatorowe posiadają
wiele zalet – zerową emisję spalin
oraz niskie koszty eksploatacji.
Ich pozytywne strony to także
brak hałasu oraz wygoda użytkowania. Z kolei sekatory spalinowe wyróżniają się mocą, do której
urządzenia akumulatorowe będą
dążyć bardzo długo.
Niewątpliwe zalety sekatorów
akumulatorowych sprawiają, że
producenci spoglądają w ich stronę
przychylnym okiem. Jednak przed
urządzeniami napędzanymi akumulatorem wciąż długa droga do
dominacji na rynku. – W perspektywie kilkunastu lat urządzenia
akumulatorowe mogą stopniowo
wypierać z rynku hobby sprzęt
spalinowy i elektryczny. Tę tendencję widać już wyraźnie w wynikach sprzedaży w Szwajcarii czy
państwach skandynawskich, gdzie
wzrosty osiągają poziom kilkudziesięciu procent. W Polsce to
na razie wartości rzędu kilku procent – mówi Krzysztof Grabowski,
dyrektor generalny MTD Poland.
– Udział urządzeń akumulatorowych, w tym sekatorów, w całości
sprzedaży jest jeszcze stosunkowo
niewielki, niemniej jednak zmienia
się to bardzo dynamicznie w tempie
prawie trzycyfrowym rok do roku –
dodaje Marcin Liszyński, dyrektor
zarządzający w firmie AL-KO. Podobnego zdania są właściciele placówek ogrodniczych, również prognozujący długi proces wypierania

TRYBIKI RYNKU

Niewątpliwe
zalety sekatorów
akumulatorowych
sprawiają, że
producenci
spoglądają w ich
stronę przychylnym
okiem. Jednak
przed urządzeniami
napędzanymi
akumulatorem wciąż
długa droga do
dominacji na rynku

urządzeń ręcznych czy spalinowych
przez akumulatorowe. – W swojej
ofercie mamy akumulatorowe kosiarki, kosy, podkaszarki, pilarki,
okrzesywarki i dmuchawy do liści.
Łączna sprzedaż tego asortymentu
stanowi ok. 8% sprzedaży wszystkich urządzeń do pielęgnacji ogrodów – komentuje Jacek Brzeziński,
doradca klienta w firmie Asago.
Niezależnie od rodzaju napędu,
sekatory można podzielić według
ich przeznaczenia. Dużą popularnością cieszą się małe sekatory jednoręczne, przeznaczone do prac
czysto estetycznych – przycinania
brzegów trawnika czy formowania
niewielkich drzew i krzewów. Także sekatory do przycinania grubych
gałęzi czy żywopłotów zdobywają
uznanie w oczach klientów.

Fot. Stiga

przez sekatory spalinowe wydajność ciągle przewyższa te same
urządzenia z napędem akumulatorowym. Pomimo to producenci
poszukują rozwiązań, które zatrzymają klientów przy sekatorach

spalinowych. Jednym ze sposobów
jest dywersyfikowanie oferty. – Kierujemy się dewizą „optymalna jakość za niewygórowaną cenę”. W naszej ofercie znajduje się sprzęt dla
różnych użytkowników, dla tych

Nowa linia
Andrzej Krysiak
właściciel
FIRMY KRYSIAK

SEKATOR SPALINOWY –
ZALETY, PERSPEKTYWY
I ROZWÓJ
Sekatory spalinowe wciąż cieszą
się dużą popularnością wśród klientów – przede wszystkim podgrupa
nożyc do żywopłotów nadal mocno
trzyma się na rynku. Oferowana

Od tego roku wprowadzamy na rynek nową markę: 4Garden,
dedykowaną naszym urządzeniom akumulatorowym. Obecna
linia tych urządzeń zasilanych przez akumulatory o napięciu
18 V to: przycinarka żyłkowa do trawy, nożyce do żywopłotu,
dmuchawa i opryskiwacz. W przyszłym roku planujemy wprowadzić do oferty linię
urządzeń akumulatorowych zasilanych przez akumulatory o wyższym napięciu. 
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Fot. Stiga

Niezależnie od rodzaju
napędu, sekatory można
podzielić według ich
przeznaczenia. Dużą
popularnością cieszą się
małe sekatory jednoręczne,
przeznaczone do prac czysto
estetycznych – przycinania
brzegów trawnika czy
formowania niewielkich drzew
i krzewów. Także sekatory do
przycinania grubych gałęzi
czy żywopłotów zdobywają
uznanie w oczach klientów

poszukujących maszyn bardzo dobrej jakości i tańszych, kierowanych
do mniej wymagających odbiorców,

dla których ważnym kryterium
wyboru jest cena – mówi Andrzej
Krysiak, właściciel firmy Krysiak.
Szereg producentów wskazuje jednakże na słabnące zainteresowanie
urządzeniami spalinowymi.

SEKATOR
AKUMULATOROWY –
ZALETY, PERSPEKTYWY
I ROZWÓJ
Dla hobbystów, oprócz przyjemności odpoczynku w ogrodzie, liczy
się także praca w nim. W wypadku
bardziej wymagających zajęć ręczny
sekator może nie być wystarczającym wsparciem dla ogrodnika. Dla
takich klientów dobrym rozwiązaniem jest sekator akumulatorowy,
który całą pracę wykonuje błyskawicznie i za użytkownika. Można
go polecać nie tylko starszym konsumentom, ale również młodszej

generacji, która chce wykonywać
prace ogrodnicze szybko i bez zbędnego wysiłku. – W ofercie firmy Stiga znajdują się sekatory akumulatorowe przeznaczone zarówno do
drobnych prac dekoracyjnych – linia zasilana akumulatorami 24 V,
ale także do prac hobbystycznych
– linia 48 V, oraz sekatory do prac
wymagających najwyższej wydajności – linia 80 V. Głównymi argumentami zakupowymi w przypadku
sekatorów spalinowych, akumulatorowych bądź elektrycznych są: łatwość eksploatacji, komfort, a także
długość i jakość wykonania zespołu
tnącego, a w przypadku sekatorów
akumulatorowych także czas pracy oraz czas ładowania akumulatora – mówi Łukasz Grzankowski,
marketing manager w firmie Stiga.
Ważnym elementem rozwoju segmentu sekatorów akumulatorowych
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Coraz więcej użytkowników
będzie wybierało ekologiczny
i cichy sprzęt zasilany
bateriami, choć jego cena jest
na razie wyższa w porównaniu
do sieciowych urządzeń
elektrycznych – komentuje
Ernest Pasierbiński, specjalista
ds. marketingu w firmie NAC

Akumulatorowe rosną
Łukasz Grzankowski
marketing manager
STIGA

Segment sekatorów spalinowych i elektrycznych charakteryzuje
stabilny wolumen sprzedaży z tendencją wzrostową. Dużą
dynamiką wzrostów cieszy się natomiast segment sekatorów
zasilanych akumulatorem. Coraz więcej klientów, jako
jeden z ważniejszych argumentów zakupowych, docenia łatwość użytkowania
i eksploatacji oraz komfort pracy z urządzeniem, w czym sekatory akumulatorowe są
bezkonkurencyjne. 

jest także oferowanie klientom innowacyjnych rozwiązań. Na takie
stawia m.in. firma AL-KO. W jej
ofercie, poza kosiarką akumulatorową, znajduje się także szereg
innych urządzeń, również nożyce do żywopłotu. Wszystkie one

mogą bez problemu pracować na
jednym akumulatorze, co sprawia,
że klienci nie muszą kupować kolejnych kosztownych baterii.
Wiele urządzeń działających
na jednym, wymiennym akumulatorze to także zaleta sekatorów

akumulatorowych firmy NAC.
– Coraz więcej użytkowników będzie
wybierało ekologiczny i cichy sprzęt
zasilany bateriami, choć jego cena jest
na razie wyższa w porównaniu do
sieciowych urządzeń elektrycznych.
Dlatego, wpisując się w oczekiwania
klientów, firma NAC przygotowała
grupę urządzeń zasilanych jednym
akumulatorem 40 V – komentuje
Ernest Pasierbiński, specjalista ds.
marketingu w firmie NAC.
Sekatory akumulatorowe zazwyczaj mają także kompaktowe wymiary, które sprawiają, że chętniej
wybierają je użytkownicy małych
powierzchni zielonych, takich jak
dachy, tarasy czy zielone ściany. –
Do ich pielęgnacji idealnie nadają
się właśnie urządzenia akumulatorowe – małe, kompaktowe, ciche
i łatwe w obsłudze. To jednak nie
wszystko. Według respondentów
miejskie ogrody przyszłości będą
często pielęgnowane przez grupy wolonatriuszy, spontanicznie
umawiające się np. przez media
społecznościowe. Dbając o parki
w swojej okolicy, będą mogli spędzać wspólnie czas na łonie natury, a narzędzia do pracy powinny
czekać na nich w okolicach ogrodu
– mówi Maciej Konieczny, dyrektor
sprzedaży i marketingu w firmie
Husqvarna. 
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AL-KO KOBER
NOŻYCE AKUMULATOROWE GS 7.2 LI
Doskonałe rozwiązanie do przycinania krzewów, trawnika i żywopłotów. Duża moc akumulatora litowo-jonowego zapewnia dłuższy czas pracy. Nożyce do trawy umożliwiają
cięcie krawędzi trawnika, podczas gdy nożyce do krzewów pozwalają bez wysiłku doprowadzić małe krzewy do oczekiwanego kształtu. Praktyczny zbierak trawy gwarantuje, że żadne źdźbło nie zostanie pominięte.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• akumulator: litowo-jonowy 7,2 V/2,0 AH

• czas ładowania: maksymalnie 90 min

• czas pracy: ok. 50 min

• w zestawie: praktyczny zbierak trawy

Sugerowana cena detaliczna: ok. 299 zł
www.al-ko.com/pl

FIRMA KRYSIAK
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU LIDER NGW 710
Mocne i poręczne nożyce idealne do kształtowania krzewów i żywopłotów. Wyposażone
w teleskopowy uchwyt o regulowanej długości. Doskonale sprawdzą się przy pracach na
wysokości oraz w miejscach o utrudnionym dostępie. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta, a dodatkowym atutem jest lekka konstrukcja oraz ergonomiczny kształt uchwytu.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: 710 W

• uchwyt teleskopowy: 150-280 cm

• długość robocza: 51 cm

• możliwość pracy bez wysięgnika

• maksymalna średnica gałęzi: 27 mm

• waga netto: 4,6 kg

Sugerowana cena detaliczna: 318 zł
www.krysiak.pl

HUSQVARNA POLAND
HUSQVARNA AKUMULATOROWE NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU 536LIHD60X
Lekkie, ciche, zasilane akumulatorem nożyce do żywopłotu do użytku profesjonalnego
z dwustronną listwą tnącą o długości 60 cm. Innowacyjny silnik i nowy mocny akumulator
pozwalają zmaksymalizować czas pracy. Regulowany tylny uchwyt ułatwia cięcie boków
i wierzchołków żywopłotów. W porównaniu z maszynami spalinowymi zapewnia pełen
komfort pracy dzięki swej lekkości.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• równoważny poziom drgań (ahv, eq),

• napięcie akumulatora: 36 V

uchwyt przedni: 1,6 m/s²

• waga bez akumulatora: 3,8 kg

• równoważny poziom drgań (ahv, eq),

• waga z akumulatorem: 5,1 kg
• poziom ciśnienia akustycznego przy

uchwyt tylny: 2,5 m/s²

uchu operatora: 78 dB(A)
• gwarantowana moc akustyczna (Lwa):
94 dB(A)

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 699 zł
http://husqvarna.com.pl/
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STIGA
SEKATOR AKUMULATOROWY SHT 48 AE
Precyzyjne i wydajne cięcie żywopłotu bez nadmiernego hałasu. Brzmi naprawdę dobrze, ale wygląda jeszcze lepiej. I oto nam chodziło! Z tym sekatorem w ręku jedynym ograniczeniem Twojej pracy może być wyobraźnia. Jeśli w głębi serca czujesz się artystą, a Twój żywopłot wymaga pielęgnacji, to bierz się do dzieła!
Dzięki połączeniu laserowo ostrzonych nożyc i niezwykle wydajnemu akumulatorowi możesz godzinami dopracowywać wymarzone formy ogrodowej zieleni.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: szczotkowy

• w zestawie akumulator: nie

• średni czas pracy (+/- 20%): 25 min *

• w zestawie ładowarka: nie

Sugerowana cena detaliczna: 447 zł
www.stiga.pl

GARDENA
GARDENA AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
EASY CUT 42
Lekkie i łatwe w obsłudze akumulatorowe nożyce do żywopłotu idealnie nadają się do wygodnego przycinania niewielkich ogrodów – bez użycia kabla. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje wygodną pracę w każdej pozycji roboczej. Optymalna geometria
noży zapewnia szybkie i czyste cięcie. Wydajny akumulator o mocy 18 V/1,6 Ah to pewność
wysokiej wydajności koszenia. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu EasyCut 42 o długości
cięcia 42 cm i odstępach pomiędzy zębami 16 mm są polecane jako model podstawowy.
Wydajne nożyce do żywopłotu z przyjaznym środowisku wymiennym akumulatorem
niklowo-metalowo-wodorkowym. Czas pracy akumulatora wynosi ok. 60 min.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 511 zł
www.gardena.com/pl

NAC
NOŻYCE AKUMULATOROWE DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU
NAC TA72-Y/TA72H-Y
Urządzenie z wymiennymi końcówkami tnącymi doskonale sprawdzi się przy docinaniu
trawnika w trudno dostępnych miejscach lub do formowania krzewów czy żywopłotu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1500 mAh i napięciu 7,2 V zapewnia do 40 min pracy.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• czas ładowania akumulatora: 3–5
godzin

• średnica cięcia żywopłotu: 8 mm
• w zestawie: ładowarka

• szerokość cięcia trawy: 100 mm,
krzewów: 150 mm

Sugerowana cena detaliczna: ok. 180 zł
www.nac.com.pl
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TRZY PYTANIA DO…

Jak sprzedawać
sprzęt?
Zadowolenie klienta to w przypadku handlu sprzętem podstawa udanej
sprzedaży – o codzienności dealera sprzętu zmechanizowanego
rozmawiamy z Tomaszem Bętkowskim, właścicielem firmy Bętkowski
Service, dystrybutorem urządzeń różnych firm oraz autoryzowanym
dealerem marki Husqvarna
ROZMAWIA: KONRAD URBAŃSKI

Należy pamiętać, że wraz z robotem konsument nabywa w zasadzie
cały koncept pięknego, gotowego
trawnika i nie może tu być mowy
o pomyłkach.
Odpowiedni dobór asortymentu w placówce dealerskiej to
podstawa udanej sprzedaży.
W jaki sposób powinno się zarządzać sklepową półką, aby
osiągnąć sukces i zdobyć zaufanie klientów?

Najważniejsze są potrzeby klientów – wszystko zależy od tego,
w jakim stanie konsumenci chcą
i mogą utrzymywać swoje trawniki.
Są trawniki przydomowe, regularnie koszone, ale także np. odległe,
przy domkach wczasowych, cięte
rzadziej, które wymagają innych
maszyn. Dlatego w placówce należy dbać o dostępność sprzętu
różnych marek, tak żeby klienci
mogli porównać ceny, jakość, nawet marki.
Firma Bętkowski Service posiada
cztery oddziały: w Libertowie,
Dobczycach, Skawinie i Mszanie Dolnej. Jak scharakteryzuje Pan rynek sprzętu zmechanizowanego Krakowa i okolic,
w których znajdują się oddziały
Pańskiej firmy?

Tomasz Bętkowski, właściciel firmy Bętkowski Service

W ofercie firmy Bętkowski Service
znajduje się sprzęt do prac ogrodniczych od różnych producentów.
Jaka kategoria tych urządzeń cieszy się największą popularnością
w Pańskiej placówce?

Paradoksalnie największą popularnością w mojej firmie cieszą się
traktorki ogrodowe. Paradoksalnie,

ponieważ jest to sprzęt stosunkowo drogi, cena najtańszego
i tak zaczyna się od kilku tysięcy
złotych. Klienci jednak cenią jakość, niezawodność, utożsamiają
się także z marką. Drugą popularną kategorią są roboty koszące. To urządzenia, które muszą
w pełni satysfakcjonować klienta.

Każda osoba posiadająca dom
jednorodzinny ma wokół także
trawnik, a fakt ten w oczywisty
sposób generuje potrzebę koszenia. Coraz większa liczba klientów decyduje się na zakup sprzętu
z wyższej półki. Świadomość jakości, trwałości urządzenia, a nawet dostępności części i serwisu
powoduje, że klienci wybierają to
rozwiązanie, a tym samym częściej trafiają do autoryzowanych
salonów sprzedaży maszyn do
pielęgnacji ogrodu. 
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KOSIARKA SPALINOWA
Z NAPĘDEM WOLF-GARTEN
A 460 A V HW

TRAKTOR OGRODOWY
CUB CADET LT1 NR92

Kosiarka z wyższej półki, dla najbardziej wymagających
posiadaczy trawników. Rdzeniem jej siły jest 4-suwowy silnik B&S z serii 575 EX, a generatorem efektywności
trójostrzowe ostrze TRIPLEX zwiększające jakość cięcia
i efektywność zbierania o kilkadziesiąt procent!

LT1 NR92 z serii FORCE to nowość w ofercie marki Cub Cadet, która
zdążyła zyskać już miano jednego z bestsellerów tego sezonu. Jego
najważniejszym atrybutem jest niezwykle wydajny silnik wyróżniający się na tle konkurencyjnych żeliwnym cylindrem, łożyskami kulkowymi wału korbowego i ciśnieniowym systemem smarowania. Doskonałe połączenie atrakcyjnych parametrów i korzystnej ceny.

MTD Poland
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.WOLF-Garten.pl
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KOSIARKA SPALINOWA HIGHLINE 527 SP

MTD Poland

Kosiarka z dużą szerokością koszenia (51 cm), napędem kół i innowacyjnym silnikiem B&S Series 650 EXi, który znacznie ogranicza konieczność wymiany oleju. Asymetryczny korpus kosiarki
przesunięty jest do prawej strony, co ułatwia dokaszanie obrzeży
trawnika bez konieczności użycia podcinarki.

www.cubcadet.pl

ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

AL-KO Kober
Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo

http://www.al-ko.com/pl

TRAKTOR T 13-92.7 HD
Model o szerokości koszenia 92 cm z przekładnią hydrostatyczną, silnikiem B&S o mocy 13 KM oraz ergonomicznie rozmieszczonymi obok siebie pedałami. Teleskopowa dźwignia ułatwia mechaniczne opróżnianie kosza,
a duże koła wychwytują nierówności podłoża oraz
mają mniejszy nacisk na trawę – dzięki temu uzyskujemy
perfekcyjny efekt koszenia.

KARCZOWNICA DO WYSOKIEJ
TRAWY CLIMBER 10 AWD 27
Profesjonalna karczownica Climbera posiada napęd 4x4
i silnik o mocy 27 KM. Maszyna doskonale nadaje się do
pracy na dużych zboczach oraz do koszenia wysokiej
trawy i krzewów nawet o średnicy 3 cm. Gwarantuje nawet trzykrotnie szybszą pracę w porównaniu do urządzeń
z systemem rotacyjnym.

AL-KO Kober
Wysogotowo, ul. Bukowska 10, 62-081 Przeźmierowo

AKUMULATOROWA KOSIARKA
ELEKTRYCZNA LB40-37-B40-NG

http://www.al-ko.com/pl

Kosiarka zasilana jest akumulatorem, dzięki czemu
nie ma kabla zasilającego. Taka konstrukcja powoduje, że koszenie jest niezwykle łatwe i wygodne. Urządzenie posiada plastikową obudowę oraz
5-stopniową, centralną regulację wysokości koszenia w zakresie 27-75 mm. Źródłem napędu jest bezszczotkowy silnik.

Serafin PUH Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice

https://maszynywogrodzie.com

NAC
al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

GARDENA CLASSIC SEKATOR
OGRODOWY

SEKATOR AKUMULATOROWY
SHT 80 AE

Łączy w sobie wszystkie cechy wyróżniające dobre sekatory. Zapewnia efektywne cięcie, jest nowoczesny i ergonomiczny, a także doskonale sprawdza się podczas cięcia kwiatów i pędów. Precyzyjnie szlifowane ostrza pochylonej głowicy tnącej są pokryte
powłoką antyadhezyjną. Dzięki ergonomicznie wyprofilowanym
rękojeściom sekator idealnie leży w dłoni. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z możliwością ustawienia 2 pozycji cięcia: silnego
i szybkiego. Sekator jest wyposażony w rynienkę na sok i obcinak do
drutu. Zamek obsługiwany jedną ręką ułatwia zablokowanie sekatora i jego bezpieczne przechowywanie. Classic sekator ogrodowy
umożliwia cięcie gałęzi o średnicy do 18 mm.

Szukasz sekatora? Masz dość przewodów oraz
mieszanek paliwa? Doskonale to rozumiemy
i mamy przyjemność przedstawić najmocniejszy
spośród sekatorów akumulatorowych SHT 80 AE.
Postaw na urządzenie zasilane akumulatorem
litowo-jonowym i puść wodze fantazji w trakcie
formowania krzewów w swoim ogrodzie. Zaprojektowane i stworzone z myślą o Tobie.

GARDENA
ul. Wysockiego 15B, 03-371 Warszawa

www.gardena.com/pl

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl

SEKATOR AKUMULATOROWY
SHT 24 AE
Idealne rozwiązanie dla Twojego żywopłotu od STIGA.
Urządzenie w zestawie posiada nowoczesny akumulator litowo-jonowy o pojemności 4 Ah zasilany napięciem 24 V. Przycinaj, jak chcesz, bez żadnych ograniczeń. Teraz możesz to zrobić bez zbędnych przewodów, bez mieszanek paliw. Tnij, modeluj wedle swojego
gustu. Ładujesz akumulator i puszczasz wodze fantazji.
Średni czas pracy urządzenia na w pełni naładowanym
akumulatorze starcza średnio do (+/- 20%) 40 min. Wyjątkowe, specjalnie dla Ciebie. STIGA. Czy to nie proste?

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl
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ROZMOWA

Rodzina W Legutko. Od lewej: Marcin Olzacki, Joanna Legutko z dziećmi, Wiesław Legutko oraz Adam Legutko z żoną i dziećmi

25 lat firmy W. Legutko
W. Legutko to coś znacznie więcej niż przedsiębiorstwo hodowlano-nasienne – to dla założycieli firmy także sens życia. Z okazji jubileuszu spółki
o specyfice zarządzania rodzinnym biznesem oraz perspektywach rozwoju
w kolejnym ćwierćwieczu, opowiadają Wiesław Legutko, prezes zarządu
firmy W. Legutko oraz członkowie zarządu – Joanna Legutko i Adam Legutko

biznesowe przekazywana na kolejne
pokolenia. Przede wszystkim jednak
cechuje je osobiste zaangażowanie
właścicieli w prowadzenie działalności gospodarczej.
Jakie są zalety i wady zarządza-

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

dr inż. Wiesław Legutko, prezes
zarządu W. Legutko
Czy firma rodzinna na rynku
nasiennym to w skali świata ewenement?

Rodzinne firmy na światowym
ogrodniczym rynku nasiennym stanowią jego znaczną część. Od innych
podmiotów gospodarczych odróżniają
je wartości, takie jak m.in. tradycja,
a także odpowiedzialność za decyzje

nia rodzinnym biznesem?

Zarządzanie przedsiębiorstwem
razem z rodziną ma wiele zalet. Każdy z jej członków kieruje się dobrem
firmy, co przejawia się sumiennością w wykonywaniu obowiązków.
Wiąże się także z zaufaniem. Należy jednak pamiętać, że oznacza ono
również ogromne zaangażowanie

ROZMOWA

spokój, pozostawiając biznes pod ich
nadzorem. Zawsze jednak staram się
oddzielać nasze sprawy prywatne od
służbowych. Nie ukrywam, że czasem jest to trudne, ale radzimy sobie z tym bez większych problemów.
Czy przy okazji rodzinnych spotkań poruszają Państwo tematy związane z działaniem firmy?

Nie da się tego uniknąć. Firma jest
sensem naszego życia. Poświęcamy
jej dużo czasu, stąd naturalnym dla
nas jest omawianie niektórych tematów przy spotkaniach rodzinnych.
Jak wyobraża Pan sobie firmę za
kolejnych 25 lat?

Jak się Panu pracuje z dziećmi?
Czy trudno oddzielić relacje rodzinne od zawodowych?

Od kiedy mam oparcie w moich
dzieciach, prowadzenie firmy jest
łatwiejsze i bardziej efektywne. Jedną z przyczyn stanowi fakt, że nasza
działalność rozrosła się na taką skalę, że trudno byłoby kierować nią samemu. Współpraca dwóch pokoleń
w naszej firmie wyraża się znakomitą
synergią. Poza tym w trakcie wyjazdów służbowych odczuwam większy

w wykonywaną pracę. Stale jest coś,
co trzeba poprawić, ulepszyć, dlatego też nie zawsze można ustalić
granicę między obowiązkami a czasem wolnym.

25 lat to sporo czasu. Trudno przewidzieć, jak potoczą się nasze losy,
czy i jak zmieni się rynek nasienny.
Jednak ja firmę naszą „widzę ogromną”. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i celów do osiągnięcia, ale na
pewno postaramy się, żeby spółka
nie straciła statusu firmy rodzinnej.
Będziemy starać się utrzymać pozycję lidera na polskim ogrodniczym
rynku nasiennym i jednocześnie
zwiększać naszą obecność na światowym rynku nasiennym, mimo że
już teraz eksportujemy nasiona do
ponad 300 firm w około 50 krajach.
Joanna Legutko, członek zarządu
firmy W. Legutko
Dlaczego, z sukcesami rozwijając
wcześniej swoją karierę w bankowości, zdecydowała się Pani
wzmocnić skład firmy W. Legutko?

Od kiedy mam oparcie w moich dzieciach, prowadzenie
firmy jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Jedną z przyczyn
stanowi fakt, że nasza działalność rozrosła się na taką skalę,
że trudno byłoby kierować nią samemu
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Odpowiadam za rozwój sprzedaży na rynku krajowym,
działania marketingowe oraz kształtowanie relacji z partnerami
handlowymi – mówi Joanna Legutko
handlowe kontakty firmie takiej
jak W. Legutko?

Moim zdaniem – tak. Funkcjonujemy na tym samym rynku, borykamy
się także z podobnymi ograniczeniami, kierujemy podobnymi wartościami. Myślę, że dzięki temu łatwiej nam
znaleźć płaszczyznę porozumienia.
Swoją karierę zaczynałam od pracy w firmie W. Legutko. W pewnym
momencie zdecydowałam się zmienić
ścieżkę zawodową, by zdobyć nowe
doświadczenia. Praca w bankowości
wiązała się z mnóstwem wyzwań
odmiennych od moich poprzednich
obowiązków. Dzięki niej rozwinęłam
moje umiejętności menedżerskie
i nabrałam praktyki w sferze finansów. Po powrocie do firmy W. Legutko patrzyłam na wiele spraw z innej
perspektywy. Obecnie wykorzystuję
nabyte umiejętności, przekładając je
na działania dla dobra firmy.

Czy będzie Pani zachęcała następne pokolenie w rodzinie do

Jakie są Pana główne obowiązki

pracy w firmie?

w firmie W. Legutko?

Zależy mi, by moi synowie poznali
sposób funkcjonowania firmy. Czasem
zabieram ich do siedziby, by mogli zobaczyć, na czym ta praca polega. Chciałabym, by w przyszłości stanowili dla
mnie wsparcie w prowadzeniu firmy.

Pełnię funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za kwestie technologiczne i inwestycyjne. Nadzoruję procesy logistyczne oraz magazynowe. Wdrażam
pomysły związane z polepszeniem efektywności produkcyjnej. Rozwijam system informatyczny oraz infrastrukturę.
Jak podejmują Państwo decyzje w przypadku sprzecznych
opinii w danej kwestii?

Na szczęście skład zarządu jest trzyosobowy. W przypadkach gdy mamy
odmienne zdania, każdy z nas przedstawia na forum swój punkt widzenia. Następnie wspólnie rozmawiamy i ustalamy kolejne kroki. Jednak
ostateczna decyzja należy do ojca.

Jakie są Pani główne obowiązki
w firmie?

Odpowiadam za rozwój sprzedaży
na rynku krajowym, działania marketingowe oraz kształtowanie relacji
z partnerami handlowymi. W zakres
moich obowiązków wchodzą m.in.:
działania obejmujące proces opracowania nowych produktów i linii
asortymentowych, wprowadzenie
ich na rynek, a także dbałość o obrót
istniejącym asortymentem i obsługę
posprzedażową. Ponadto angażuję się
w prowadzenie spraw handlowych
z zagranicą oraz w produkcję nasienną.
W branży ogrodniczej funkcjonuje
wiele firm rodzinnych. Czy w związku z tym łatwiej nawiązywać z nimi

wprowadzać nowe rozwiązania produktowe, ulepszać technologię czy
dostosowywać się do sytuacji rynkowej. Firmy rodzinne odróżnia jednak
konieczność połączenia sfery biznesu
ze sferą rodzinną, szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji, a także mniejsza formalizacja niektórych
procesów wewnątrz firmy.

Jakie zadania czekają Was w najbliższych latach?
Adam Legutko, członek zarządu
firmy W. Legutko
Z jakimi wyzwaniami wiąże się praca w rodzinnym przedsiębiorstwie?

W dużej mierze wyzwania dla firmy
rodzinnej pokrywają się z tymi, które stoją przed innymi przedsiębiorstwami. Każde z nich powinno nadążać za zmieniającymi się trendami,

Stale rozwijamy firmę. Już w tej
chwili realizujemy pełen cykl produkcyjny – od wyprodukowania nasion poprzez kontrolę, konfekcję oraz
sprzedaż gotowych produktów. Zamierzamy zwiększyć areały własnych
plantacji, poprawimy wydajność produkcji, rozwiniemy prace hodowlane
oraz technologię. Dążymy do optymalizacji i automatyzacji procesów. 
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Mistrzostwa Europy –
doskonałe nasiona
Mieszanki nasion Barenbrug są obecne na największych imprezach
sportowych całego świata od 2 poł. XX w. Są to zarówno obiekty Mistrzostw
Świata i Europy w Piłce Nożnej, jak i np. stadiony olimpijskie w Pekinie.
W tym roku do tego imponujacego portfolio dołączyły obiekty Mistrzostw
Europy UEFA U-21 oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet w Holandii
TEKST: PIOTR KRZYWICKI, MANAGER BARENBRUG POLSKA

M

urawy boisk piłkarskich, na któr ych
rozgrywane są mistrzostwa świata i Europy, od
lat imponują zdrową zielenią
i odpornością na intensywne
użytkowanie. Ich dobra kondycja wiąże się z wieloma zabiegami agrotechnicznymi, które nadają płycie boiska właściwe parametry. Równie ważne, jeśli nie
najważniejsze, jest jednak użycie
odpowiedniej mieszanki nasion
traw, z której wyrośnie piękna
i zwarta darń. Zobaczmy więc

jakich nasion używają profesjonaliści pracujący na murawach
sportowych.

ŻYCICA RPR, RAPIDE
ORAZ SUPER SPORT
Kiedy w styczniu 2015 r. Komitet Wykonawczy UEFA wybrał na
gospodarza Mistrzostw Europy
UEFA EURO U-21 w 2017 r. Polskę,
ponownie emocje sięgnęły zenitu.
Po raz pierwszy bowiem w finałach
tego turnieju do walki stanęło aż
12 najlepszych europejskich drużyn. To z kolei wpłynęło na wybór większej niż dotychczas liczby
stadionów, które gościły młodych
zawodników. A jakich nasion użyto na murawach tych stadionów?

Głównie były to 3 znane i niezawodne mieszanki nasion: RPR,
Rapide oraz Super Sport.
Pierwszy z produktów, życicę
RPR zastosowano m.in. na stadionie przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni.
Dosiew nasion RPR na tym obiekcie wykonano 6 kwietnia. W tym
samym czasie miało miejsce również piaskowanie płyty boiska.
Mimo chłodnej wiosny i częstych
przymrozków, 4 maja boisko zdobywców Pucharu Polski wyglądało świetnie. Mieszanka bardzo
dobrze wykiełkowała i stworzyła
gęstą darń, na której mecze w eliminacjach Euro UEFA U21 2017
rozegrały m.in: Macedonia, Portugalia i Hiszpania.

MIESZANKA
NASION RAPIDE
Z kolei stadion w Lublinie, gdzie
rozegrano jeden z meczy otwarcia
UEFA EURO U21 2017 wybrał mieszankę nasion Rapide. Produkt ten
jest od dawna stosowany na wielu
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stadionach. Murawa powstała z tej
mieszanki cechuje się relatywnie
krótkim czasem zadarniania, co
sprawia, że świetnie nadaje się do
regeneracji muraw boiskowych.

MIESZANKA SUPER SPORT
Mecz finałowy UEFA EURO U21
2017 odbył się na stadionie przy
ul. Józefa Kałuży 1 w Krakowie.
Tutaj na boisku mogliśmy obserwować murawę powstałą w głównej mierze z mieszanki Super Sport.
Ten produkt ze względu na dużą
zawartość wiechliny łąkowej tworzy bardzo mocną i zwartą darń.
Często jest też wykorzystywany
przez firmy produkujące murawę
sportową (rolka).

ŻYCICA RPR W HOLANDII
Również w Holandii ten rok
okazał się szczęśliwy jeśli chodzi
o organizację imprez związanych
z piłką nożną. 16 lipca rozpoczęły
się bowiem Mistrzostwa Europy
Kobiet w piłce nożnej. Turniej ten
rozegrano na stadionach 7 miast
gospodarzy: Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam,
Tilburg i Utrecht. Ponieważ mecze
odbywały się na naturalnej murawie, główną mieszanką traw,

podobnie jak w Polsce na stadionie w Gdyni, stał sie RPR. Produkt
ten, tak jak w przypadku UEFA
EURO U21 2017 w Polsce, został
wybrany ze względu na bardzo
dobre parametry związane z intensywnym użytkowaniem murawy. „Działanie” tej mieszanki
jest bardzo proste. W przypadku
pojawienia się ubytków w runie
rozłogi życicy RPR rozrastają się
poziomo, wytwarzając korzenie
w międzywęźlach i zadarniają puste
miejsca. Można więc powiedzieć,
że życica RPR tworzy naturalną
sieć rozłogów. Dzięki temu trawa ta charakteryzuje się bardzo
wysoką odpornością na deptanie.
Trawnik ze zwyczajnej życicy trwałej stanowi bowiem zbiór
pojedyńczych roślin. Natomiast
trawnik z życicy RPR to sieć roślin
łącząca się ze sobą za pomocą rozłogów, która tworzy gęstą darń.

Podsumowując, również w tak
wydawałoby się niepozornym sektorze jak nasiona traw liczba nowatorskich udoskonaleń jest imponująca. I jak widać innowacje te
dają wymierny efekt na murawach,
które możemy podziwiać podczas
największych imprez sportowych
każdego dnia. 

Stadion przy ul. Józefa Kałuży 1 w Krakowie, na którym
rozegrano finał UEFA Euro U21
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Stiga z Czerwoną Kropką
Nowy traktor ogrodowy Stiga Tornado Pro 9118 XWS
otrzymał RED DOT AWARD 2017 w kategorii
High Quality Design
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

W

ywodzący się z Niemiec Red Dot Design
Award to najważniejszy
i najbardziej prestiżowy konkurs
w dziedzinie projektowania i wzornictwa przemysłowego na świecie,
którego historia sięga 1955 r. Nagrody nazywane Oscarami designu
przyznawane są w trzech kategoriach: Product Design, Communication Design oraz Design Concept.
Od blisko 60 lat pożądana przez
projektantów „Czerwona Kropka”
jest szanowanym międzynarodowym znakiem wyjątkowej jakości
w dziedzinie wzornictwa. O renomie
konkursu świadczy zwiększająca się
każdego roku liczba zgłaszanych produktów. W tym roku ocenie poddano
ich aż 5,5 tys. z 54 krajów. Najważniejsze kryteria oceny produktów
to: innowacyjność, funkcjonalność,
ergonomia i dbałość o środowisko.

O przyznaniu nagród decyduje jury,
w którego skład w tym roku weszło
40 ekspertów z całego świata.

RED DOT AWARD 2017
DLA STIGI
Nowy traktor ogrodowy Stiga Tornado Pro 9118 XWS otrzymał RED
DOT AWARD 2017 w kategorii High
Quality Design. Komisja ekspertów
uznała wybitny design traktora Stiga na międzynarodowym tle. Nagroda ma dla firmy Stiga wyjątkowe

znaczenie. Jest ona symbolem ciągłego zaangażowania w dążenie
do zaspokajania potrzeb klientów
jako głównej siły napędzającej rozwój. Stiga zawsze stara się oferować
kompromis pomiędzy wydajnością
a funkcjonalnością, aby zapewnić
produkty, które przy zachowaniu
łatwości obsługi najlepiej sprostają
potrzebom nawet najbardziej wymagających ogrodników. Stiga Tornado
Pro 9118 XWS jest przykładem syntezy między solidnym wykonaniem,
mocą i innowacyjnym designem.
Uroczysta gala wręczenia Red Dot
Awards odbędzie się 3 lipca w Essen.
Wystawa Design on Stage – Winners
Red Dot Award: Product Design 2017
potrwa do 6 sierpnia br. w Red Dot
Design Museum w Essen.
– Wspaniale jest znaleźć się w gronie ludzi, którzy należą do najbardziej twórczych na świecie. Jestem
dumny, że ludzie pracujący w firmie
Stiga dzięki swojej kreatywności, zaangażowaniu i ogromnej sile przebicia, z powodzeniem odnajdują swoje
miejsce wśród najlepszych. Nagroda
utwierdza nas w przekonaniu, że
podążamy we właściwym kierunku – podsumowuje Sławomir Gajda,
dyrektor generalny Stiga. 

Tornado PRO 9118 XWS
Traktor nadający się do zadań bardzo wymagających. Napęd na 4 koła sprawdzi
się idealnie w każdym terenie. Co więcej, oświetlenie w trakcie pracy zapewniają
LED-owe lampy. STIGA Tornado PRO 9118 XWS posiada również tempomat, licznik
motogodzin oraz hydrostatyczną przekładnię. Tornado PRO 9118 XWS zapewnia
komfort pracy. Moc i wytrzymałość gwarantuje 2-cylindrowy silnik Kawasaki.
Ponadto nieprzerwaną pracę zapewnia duży zbiornik paliwa o pojemności 15 l,
a wysoką jakość koszenia z kolei zamontowany wzmocniony agregat tnący o szerokości 118 cm z 3 nożami tnącymi, których precyzja cięcia jest jeszcze większa. 

Poznaj traktory ogrodowe

Tornado
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Pierwsze w Polsce

Naszą ambicją jest stworzenie stricte branżowego wydarzenia, które
spełniałoby oczekiwania biznesowe klientów. Takich targów jak
gardenCONTRACTING w branży ogrodniczej w Polsce nie ma. Większość
imprez ogrodniczych odbywa się na wiosnę, a to zdecydowanie za
późno na składanie jakichkolwiek zamówień. Od początku marca sklepy
i hurtownie muszą mieć już na półkach pełen asortyment produktów, tak
aby w momencie rozpoczęcia sezonu ogrodniczego mogły skupić się na
sprzedaży i obsłudze klientów detalicznych – mówi Katarzyna Drobińska,
prezes Międzynarodowych Targów Łódzkich
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

Targi gardenCONTRACTING to
nowe wydarzenie, skierowane do
branży ogrodniczej, które wywołało niemałe zainteresowanie. Jaki
jest dokładny koncept tego spotkania i do kogo jest skierowane?

GardenCONTRACTING to targi
branżowe organizowane w formule
B2B. Spotkają się na nich wystawcy
– producenci i dystrybutorzy artykułów ogrodniczych, ze swoimi głównymi odbiorcami – właścicielami
sklepów i centrów ogrodniczych.
Kolejną grupę odwiedzających stanowić będą architekci krajobrazu,
firmy projektujące i wykonujące
ogrody, przedstawiciele gminnych
i miejskich zarządów zieleni z całej
Polski. Główną ideą wydarzenia jest
umożliwienie wystawcom i odwiedzającym kontraktowania zakupów na
nadchodzący sezon – wiosnę 2018.
Wierzymy, że możliwość składania

zamówień na asortyment prezentowany na targach z terminem dostawy przed rozpoczęciem wiosennego
sezonu ogrodniczego zainteresuje
przedstawicieli branży, tym bardziej że będą mogli skorzystać ze
specjalnych bonusów przygotowanych przez wystawców.

najważniejsze z Pani punktu widzenia korzyści z udziału w targach?

Zgadza się, początek listopada nie
jest przypadkowy, decydując się na
ten termin imprezy chcemy zaspokoić potrzeby i oczekiwania branży.
Późna jesień to najlepszy czas dla
przedstawicieli branży ogrodniczej
na składanie zamówień, a przede
wszystkim na planowanie, jakie produkty wiosną będą dostępne w sprzedaży w ich sklepach lub centrach
ogrodniczych. To także doskonały
moment, żeby zapoznać się z aktualnymi trendami i uzupełnić ofertę
o nowości produktowe.
Wiemy, że późną jesienią dystrybutorzy organizują we własnym
zakresie targi tzw. hurtowniane, na
które zapraszają swoich klientów. GardenCONTRACTING są alternatywą
dla tego rozwiązania, posiadającą
wiele wymiernych korzyści. Przede
wszystkim jeden termin i jedno miejsce spotkania to oszczędność czasu
i pieniędzy, zarówno dla producentów i hurtowników, jak i dla odbiorców ich oferty. To idealna okazja do
spotkania z obecnymi klientami, jak
również nawiązania zupełnie nowych kontaktów handlowych i pozyskania nowych odbiorców, czyli
mówiąc wprost – wzrostu sprzedaży swoich produktów. A w biznesie
chyba właśnie o to chodzi.
W branży ogrodniczej jest sporo
wydarzeń, targów, eventów… Czy

Doskonały wybór terminu za-

jest jeszcze miejsce na kolejne?

pewne nie jest przypadkowy?

Targi są przede wszystkim miejscem nawiązywania kontaktów
biznesowych, zawierania kontraktów, spotkań z obecnymi klientami.
I chcemy, aby takim miejscem dla

To idealny moment na promowanie nowości produktowych
na nadchodzący sezon, a także
składanie zamówień. Jakie są
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branży ogrodniczej w Polsce były
targi gardenCONTRACTING. Podczas naszego wydarzenia producenci
i dystrybutorzy spotkają się ze swoimi klientami, by nawiązać współpracę biznesową, a sklepy i centra,
by zapoznać się z nowościami rynkowymi, ale przede wszystkim, by
złożyć zamówienia. Dlatego dwa dni
targowe przeznaczone są tylko dla
klientów biznesowych i mają służyć
prezentowaniu nowych produktów
i rozwiązań, zbieraniu opinii wśród
odwiedzających na temat przedstawianej oferty, a przede wszystkim kontraktowaniu umów sprzedażowo–zakupowych. Takich targów w branży ogrodniczej w Polsce
nie ma. Ponadto większość imprez
ogrodniczych odbywa się na wiosnę, a to zdecydowanie za późno na
składanie jakichkolwiek zamówień.
Od początku marca sklepy i hurtownie muszą mieć już na półkach
pełen asortyment produktów, tak
aby w momencie rozpoczęcia sezonu ogrodniczego mogły skupić się
na sprzedaży i obsłudze klientów
detalicznych. Myślę również, że nie
bez znaczenia jest ogólnopolski zasięg targów gardenCONTRACTING
oraz dogodna lokalizacja – centrum
Polski, skrzyżowanie autostrad i dróg
ekspresowych, powodują, że do Łodzi łatwo dotrzeć z pozostałych regionów kraju.
Ilu przewidują Państwo wystaw-

stworzenie stricte branżowego wydarzenia, które spełniałoby oczekiwania biznesowe naszych klientów
i to jest dla nas najważniejsze.
Jaki jest program targów i wydarzeń towarzyszących?

Pierwszego dnia targów, wspólnie
z „Biznesem Ogrodniczym”, wyłącznym branżowym patronem medialnym gardenCONTRACTING, zorganizujemy specjalną edycję Akademii
Biznesu Ogrodniczego. Jest to cykl
szkoleń dla centrów i sklepów ogrodniczych. Firmy, z którymi prowadzimy rozmowy o udziale w targach są
także bardzo zainteresowane przeprowadzeniem prezentacji produktowych i praktycznych szkoleń dla
swoich odbiorców, więc tego punktu
także nie zabraknie podczas listopadowej imprezy. W ramach wydarzeń
towarzyszących odbędzie się też akcja WIELKIEGO RABATOWANIA
– jest to specjalna oferta targowa
przygotowana przez Wystawców dla
przedstawicieli biznesu. Taką akcję
z sukcesem organizujemy od kilku lat
w ramach targów PET FAIR i cieszy
się ona ogromnym zainteresowaniem.
Oczywiście nie zabraknie konkursu
o Złoty Medal gardenCONTRACTING na najlepszy produkt prezentowany podczas imprezy. Tyle mogę
zdradzić na dzisiaj. Dodam jedynie,
że szykujemy pewną niespodziankę,
o której będziemy mogli poinformować za kilka tygodni.

ców?

W mojej ocenie trudno na tym etapie mówić o liczbie wystawców czy
powierzchni wystawienniczej. Mogę
natomiast powiedzieć, że zainteresowanie imprezą jest bardzo duże,
co też Pani potwierdziła w pierwszym pytaniu.
Poza tym nie zamierzamy ścigać
się z nikim na liczby czy powierzchnie targowe. Naszą ambicją jest

Jakie działania wyróżnią targi
na rynku, co powoduje, że warto
w nich wziąć udział?

Cechą wyróżniającą gardenCONTRACTING na tle pozostałych tego
typu imprez jest ich biznesowy charakter. Znane ogólnopolskie czy
międzynarodowe targi i wystawy
ogrodnicze kierowane są również,
a w niektórych przypadkach przede

wszystkim, do klientów ostatecznych.
Wystawcy wtedy koncentrują się nie
tyle na hurtowych transakcjach kupna-sprzedaży, co na zaprezentowaniu się wśród konkurencji i kreowaniu pozytywnego wizerunku marki
wśród klientów detalicznych, co niekoniecznie przekłada się bezpośrednio na natychmiastowy wzrost sprzedaży. Natomiast naszym celem jest,
aby wystawcy po targach odnotowali
przede wszystkim korzyści biznesowe – pozyskanie nowych odbiorców,
nowe kontrakty oraz wzrost sprzedaży, który ma odzwierciedlenie
w uzyskanym przychodzie na koniec
roku. To główne benefity z udziału
w targach gardenCONTRACTING.
Tym, co wyróżnia Międzynarodowe Targi Łódzkie, jest jakość obsługi
klientów. Podkreślają to wystawcy
biorący udział we wszystkich organizowanych przez nas imprezach.
Naszą dewizą jest zadowolenie oraz
satysfakcja wystawców i zwiedzających. I to jest dla nas najważniejsze.
Kilkaset zrealizowanych projektów
dało nam kompleksową wiedzę,
w jaki sposób zorganizować wydarzenie na najwyższym poziomie.
Naszą siłę stanowi kompetentny
zespół złożony z wysokiej klasy
specjalistów, dla których targi nie
są jedynie pracą, ale przede wszystkim pasją. Z sukcesem realizujemy
biznesowe wydarzenia dla branży
zoologicznej – PET FAIR, fotograficznej – FILM VIDEO FOTO czy
żywności wysokiej jakości – NATURA FOOD. Wieloletnie doświadczenie w organizacji targów i obsłudze klientów, a także nowoczesny
obiekt pozwalają na realizowanie
imprez na światowym poziomie.
Jesteśmy przekonani, że nie tylko
nie zawiedziemy naszych wystawców, ale uczynimy wszystko, by targi gardenCONTRACTING spełniły
ich oczekiwania. 

49

50

TOP INNOWACJA

TOP INNOWACJA CZERWCA –
SUMIN FINISHER

O nagrodzonym w czerwcu Top Innowacją preparacie
SUMIN FINISHER z Radosławem Czabańskim,
współwłaścicielem firmy Sumin,
rozmawia Agnieszka Idziak

na powierzchniach twardych, takich
jak kostka brukowa, beton, drewno,
jak i w szkółkach, terenach zieleni,
ogrodach w tym na trawnikach.
Jak należy stosować SUMIN FINIHER?

Karolina Kałdońska, dyrektor zarządzająca
„Biznesu Ogrodniczego” i Radosław Czabański,
współwłaściciel firmy Sumin

Co wyróżnia nagrodzony Top Innowacją preparat SUMIN FINISHER ?

Przede wszystkim jest produktem
w 100% naturalnym. Ważnym aspektem jest fakt, że może być oferowany
w sprzedaży samoobsługowej, np. tam

gdzie znajdują się nawozy czy mieszanki
trawnikowe. Produkt
działa kontaktowo, pokrywając powierzchnię
glonów, mchów i wątrobowców powłoką działającą czysto fizycznie oraz tworzy warstwę
chroniącą przed ich ponownym pojawieniem. Jest produktem bezbarwnym,
nie pozostawia śladów na powierzchniach (np. drewnie lub betonie) z wyłączeniem szkła i ceramiki. SUMIN
FINISHER można stosować zarówno

SUMIN FINISHER najlepiej zastosować we wczesnym stadium rozwoju glonów, mchów i wątrobowców,
ponieważ są one najbardziej podatne
na działanie środka. Należy dokładnie
pokryć preparatem całą powierzchnię roślin. Po wyschnięciu powstała
powłoka likwiduje mchy, glony i wątrobowce. Efekty są widoczne już po
kilku dniach. Stosując produkt należy
zwrócić uwagę na temperaturę, która
nie powinna przekraczać 12-22 st. C,
w tym zakresie działanie środka jest
optymalne.
Jakim klientom ten produkt jest
dedykowany? Którym nabywcom
w centrach ogrodniczych warto go
polecać?

Zdecydowanie wszystkim, zwłaszcza tym, którzy szukają alternatywy
dla konwencjonalnych chemicznych
środków ochrony roślin. Co ważne produkt można sprzedawać też w punktach, które nie posiadają stosownych
pozwoleń na handel środkami ochrony roślin. 

TOP INNOWACJA

POLECAMY NOWOS´ CI
WYRÓZ˙ NIAMY INNOWACJE!
Rubryka „Nowości” stanowi cenne źródło informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji
asortymentowych w placówkach handlowych.
W lipcu certyfikat Top Innowacja został przyznany firmie MTD Poland za
Traktor ogrodowy Cub Cadet XT2 QR106.

Traktor ogrodowy
Cub Cadet XT2 QR106
Traktor ogrodowy XT2 QR106 z serii ENDURO marki
Cub Cadet to doskonałe połączenie sprawdzonych rozwiązań z innowacyjną technologią.
Jednym z wyróżników tej maszyny jest zaledwie
17-centymetrowy promień skrętu uzyskany poprzez
zastosowanie układu Tight Turn xTreme, co umożliwia
precyzyjne manewrowanie urządzeniem pomiędzy
przeszkodami. Kolejnym nowatorskim atrybutem
XT2 QR106 jest system koszący traktora oparty o układ
Direct Collect® minimalizujący drogę pokosu do kosza,
który opcjonalnie może zostać doposażony w Anti-Dust
– system redukujący ilość kurzu wydobywającego się
z niego w czasie koszenia. Ponadto, należy zwrócić
szczególną uwagę na nowatorskie rozwiązanie Cub
Connect. Wykorzystuje ono technologię Bluetooth do
komunikacji traktora z aplikacją mobilną pozwalającą
na kontrolę serwisowania urządzenia oraz gwarantującą stały dostęp do dokumentacji i porad
dotyczących obsługi produktu. 

MTD Poland
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle
www.cubcadet.pl
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KREAT
GardenTre
Kreatory GardenTrendów

Podczas jubileuszowej
25. edycji Wystawy „Zieleń
to Życie” odbędzie się
uroczysta gala wręczenia
KREATORÓW GardenTrendów,
jedynego wyróżnienia dla firm
i produktów zmieniających
rynek oraz kreujących potrzeby
konsumentów. To nagrody dla
tych, którzy są w czołówce
najsilniejszych wizerunkowo
marek

R

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

edakcja magazynu „Garden
& Trends” już po raz dziewiąty podczas Wystawy
„Zieleń to Życie” przyzna KREATORY GardenTrendów. Tym
wyróżnieniem nagradzane są

wyjątkowe produkty, które kształtują ogrodnicze trendy, są gwarancją najwyższej jakości oraz oryginalnego designu. KREATOR GardenTrendów to jedyne na rynku
wyróżnienie dla firm i produktów
zmieniających rynek oraz kreujących potrzeby konsumentów.
Wyróżnione KREATOREM firmy są w czołówce najsilniejszych

wizerunkowo marek, docenianych
za odwagę oraz inicjatywę w wyznaczaniu trendów.
Produkty nagrodzone prestiżową
nagrodą KREATOR GardenTrendów
są przykładami udanych inwestycji we wzornictwo, udowadniając,
że projekt ma kluczowe znaczenie
dla rozpoznawalności marki oraz
realnych ekonomicznych korzyści.

ORY
ndów
Stawiane przed zwycięzcami wymagania to połączenie ciekawej formy
oraz innowacyjności technicznej
i materiałowej.
Produkty nagrodzone podczas
dziewiątej edycji konkursu zostaną
zaprezentowane w sierpniowym wydaniu magazynu „Garden & Trends”,
który w zwiększonym nakładzie będzie również dystrybuowany wśród

zwiedzających na Wystawie „Zieleń to Życie”. W czasie targów
zostanie rozdanych zwiedzającym 20 tys. egzemplarzy
magazynu. Kolejne 50 tys.
egzemplarzy będzie dostępnych w punktach dystrybucji prasy
w całej Polsce. Na łamach magazynu
co miesiąc można znaleźć unikatową
gamę porad, informacji i inspiracji
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– najpiękniejsze rośliny, najlepsze
produkty do ich pielęgnacji oraz
efektowne aranżacje i najnowsze
trendy ogrodnicze. 
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NOWOŚCI

NASIONA: SAŁATA
LIŚCIOWA ‘CRIMSON’
Odmiana sałaty typu Lollo Bionda 60-70 dni.
Odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe,
doskonała do dekoracji dań i sałatek. Polecana jest do uprawy całorocznej.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

nasiona.pl

NASIONA: RUKIEW WODNA
To prawdziwa witaminowa bomba. Uchodzi za
najzdrowsze warzywo świata. Może być spożywana na surowo, gotowana lub suszona.
Zawiera mnóstwo witamin, minerałów, jak i antyoksydanty, dzięki czemu posiada działanie
lecznicze, antynowotworowe. Ponadto często
stosowana w kosmetyce (spłyca zmarszczki
i poprawia wygląd skóry).

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

nasiona.pl

NASIONA OTOCZKOWANE
Z NATURALNYM BIOSTYMULATOREM
WZROSTU NANO-GRO®
Sałata krucha ‘Kinga’, średnio wczesna, do uprawy we
wszystkich terminach w gruncie. Otoczka zawiera naturalne składniki, 100% bezpieczne dla środowiska. Naturalny biostymulator NANO-GRO ® uruchamia mechanizm
obronny rośliny, zwiększa energię kiełkowania i odporność, stymuluje jej wzrost i plonowanie. Nasiona otoczkowane to łatwy i dokładny wysiew nasion, równomierne wschody bez potrzeby przerywania roślin. Po wysiewie należy obficie podlać glebę i nie dopuszczać do jej
przesuszania.

CEBULKI KWIATOWE –
KOMPOZYCJA CZERWONA
Kompozycja najpopularniejszych odmian tulipanów, przeznaczona do stworzenia ogrodu
w odcieniach czerwieni. Stanowi nowość dostępną w ofercie cebulek kwiatowych firmy
W. Legutko od połowy sierpnia 2017 r.

W. Legutko PH-N
Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin

www.legutko.com.pl

PlantiCo Zielonki
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

NASIONA:
RZODKIEWKA ‘SALSA’ F1
Odmiana polecana zarówno do uprawy
w gruncie, jak i pod osłonami w okresie jesiennym. Zgrubienie kuliste o intensywnie wybarwionej czerwonej i błyszczącej skórce. Miąższ
matowo-biały, soczysty, nie parcieje. Okres
wegetacji – ok. 30 dni. Opakowania dla działkowca – 5 g.

„SPÓJNIA“ Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

TORF WYSOKI KWAŚNY
DO WARZYW I ROŚLIN
OZDOBNYCH
Torf Wysoki Kwaśny jest najlepszym naturalnym
produktem do zakwaszania podłoża pod uprawę borówki amerykańskiej oraz drzew i krzewów iglastych, jak świerk, cyprys oraz krzewów
kwitnących, jak hortensja, rododendron, azalia i różanecznik, magnolia. Posiada strukturę próchniczą, przewiewną i przepuszczalną.
Dzięki właściwościom magazynowania wody
i składników pokarmowych jest niezbędny do
wzrostu i uprawy roślin. Dostępny w pojemnościach 60 l.

ARK-POL
Dorohucza 53, 21-044 Trawniki

www.ark-pol.pl

NASIONA: DYNIA
ZWYCZAJNA – CUKINIA
‘TONDO DI PIACENZA’
Odmiana wczesna, o okrągłych zielonych owocach. Wymaga stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatrów, wilgotnego podłoża. Owoce dojrzewają po dwóch miesiącach od siewu
lub po 4-6 tygodniach od wysadzenia rozsady.
W sprzyjających warunkach plonowanie może
trwać do pierwszych przymrozków. Szczególnie
polecana do faszerowania i na przetwory.

PlantiCo Zielonki
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

ZIEMIA DO PAPROCI
ORAZ ROŚLIN ZIELONYCH
O PODOBNYCH WYMAGANIACH
ODŻYWCZYCH
Gotowe podłoże do sadzenia i przesadzania paproci, juk, dracen i roślin zielonych o podobnych wymaganiach odżywczych uprawianych w domach
i ogrodach. Odpowiednio dobrany skład i nawóz
wieloskładnikowy sprzyja wzrostowi rośliny i zapewnia utrzymanie wilgoci. Skład: torf wysoki, torf niski,
piasek gruboziarnisty, nawóz wapniowy i nawóz WE
(NPK+mikroelementy).

Firma „FLORA”
ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

www.firmaflora.pl

NOWOŚCI

NAWÓZ VILA DO
RODODENDRONÓW,
HORTENSJI I ROŚLIN
WRZOSOWATYCH

BIOPON PAŁECZKI
NAWOZOWE DO ROŚLIN
OSŁABIONYCH CHOROBAMI
GRZYBOWYMI

Nawóz wieloskładnikowy z magnezem, siarką i borem – przeznaczony do całorocznego
dokarmiania hortensji, rododendronów i roślin wrzosowatych. Wyjątkowo skuteczny: zapewnia obfite kwitnienie oraz piękne wybarwienie kwiatów. Regularne stosowanie podnosi odporność roślin na choroby i przemarzanie. Prosty w użyciu – wystarczy rozsypać
i podlać. Nie wymaga wymieszania z glebą.
Nawóz dostępny w opakowaniach 1 kg oraz
3 kg. Cena: ok. 9 zł za 1 kg.

Nawóz w formie pałeczek, przeznaczony do
wszystkich roślin doniczkowych osłabionych
chorobami grzybowymi. Zawiera grzyby mikoryzowe oraz bakterie pomocowe, które regenerują i wzmacniają korzenie, poprawiają
ogólną kondycję roślin i podnoszą ich odporność. Nawożone pałeczkami rośliny są lepiej
odżywione, prowadzą wydajniejszą gospodarkę wodną i są mniej narażone na skutki niewłaściwego pH gleby, co zmniejsza ich podatność
na choroby korzeni. Mikoryza i przyjazne bakterie osadzone są na odżywiającym je biodegradowalnym rdzeniu, dzięki czemu pałeczki pozostają skuteczne przez długi czas.

Vila
ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin

www.vila-nawozy.pl
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BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.biopon.pl

HUNTER / NATURALNA
BARIERA PRZECIW ŚLIMAKOM
Preparat działa kontaktowo poprzez wchłanianie lepkiej wydzieliny i osuszanie spodniej części
nogi ślimaka, a tym samym utrudnianie możliwości poruszania się. Dzięki takiemu działaniu,
utrudnia przedostawaniu się ślimaków przez barierę utworzoną z preparatu. Preparat to minerał w postaci mikrogranulek. Cena detaliczna
opakowania
1000 ml – 21,94 zł.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

KOMPOST OGRODOWY
ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
Produkt organiczny. Powstaje w kontrolowanym procesie kompostowania liści, trawy
i gałęzi. Jest bardzo bogaty w próchnicę
i pożyteczną dla roślin mikroflorę. Opakowanie wyróżnia wykonanie z ogromną dbałością o szczegóły, w bardzo wysokim standardzie. Dostępne opakowania: 35 l.

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY
ul. Kasprzykiewicza 34, 05-200 Leśniakowizna

www.krajewscy.pl
www.ziemiaogrodowa.pl

SCORE 250 EC
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej,
o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni
i czereśni przed chorobami grzybowymi. Przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy ręcznych oraz
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych Substancja
czynna: difenokonazol – 250 g/l. Środek przeznaczony do stosowania przez
użytkowników profesjonalnych. Pojemności: 50 ml / 100 ml.

„SUMIN” D. Czabańska, W.
Czabański

AGROWŁÓKNINA
HOBBY ŚCIÓŁKUJĄCA
Z TECHNOLOGIĄ AGRO
MARINA
Arowłóknina z technologią Agro Marina
fIrmy Agrimpex. To jedyna taka w Polsce agrowłóknina, która posiada nowe
rewolucyjne właściwości. Przepuszcza
wodę od momentu rozłożenia, użytkownik ma gwarancję, iż roślina zostanie nawodniona zaraz po podlaniu. Jest to produkt rewolucyjny na naszym rynku pod
względem swych parametrów.

AGRIMPEX

Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

ul. Zwierzyniecka 2, 37-500 Jarosław

www.sumin.com.pl

www.agrimpex.pl
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POKARM RABBIT ADULT
Pełnowartościowy pokarm dla królików na bazie bogatych w błonnik granulatów z trawami,
lucerną, jabłkiem i słonecznikiem oraz dodatkiem suszonych, bogatych w witaminy warzyw
i aromatycznych ziół. Wysoka zawartość włókna pokarmowego oraz dodatek buraka i ziół
regulują trawienie oraz ograniczają powstawanie kul włosowych.

POKARM CAVIA
Pełnowartościowy pokarm dla kawii domowych z lucerną, jabłkiem oraz z dodatkiem
suszonych warzyw, owoców i aromatycznych
ziół. Dodatek siemienia lnianego zapewnia
zdrową skórę i lśniące futerko. Wysoka zawartość błonnika oraz dodatek buraka i ziół regulują trawienie. Pokarm nie zawiera składników
zmodyfikowanych genetycznie, konserwantów, wzmacniaczy smaku, dodatku cukru
i aromatów.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropifit.pl

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropifit.pl

BROS PACKA NA
MUCHY KWIATEK

PARASOLE PRZECIWDESZCZOWE
DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT
I PRZYRODY

Packa na muchy w kształcie
kwiatka to wyjątkowo estetyczna
i atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych pacek. Dzięki odpowiedniej i trwałej konstrukcji jest bardzo
wytrzymała. Dostępna w trzech
kolorach.

Oryginalna parasolka z nadrukiem kota, motyli, ptaków, wiosennych roślin. Idealny prezent dla miłośników
przyrody. Skutecznie chroni przed deszczem i wiatrem.
Stelaż wykonany z aluminium, a czasza wytrzymałego
poliestru. Wyposażona w wygodną do trzymania w dłoni drewnianą rączkę. Otwierana automatycznie. Duży,
solidny parasol o wymiarach: 120x120x95 cm.

BROS

P.H. ACM Agrocentrum

ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

ul. Domaszowska 143 b, 25-420 Kielce

www.agrosklep.pl

LANCA REGULOWANA 4-FUNKCYJNA
CELLFAST ERGO LINE™
PODSTAWA PRYSZNICA
ERGO LINE™
Wysokiej jakości podstawa do prysznica ERGO
umożliwia ustawienie go w dowolnym miejscu, bez wbijania szpilki prysznica w podłoże.
Świetnie sprawdzi się na tarasie bądź ścieżce
ogrodowej. Nóżki wykonano z odpornego na
korozję aluminium. Cena: 59 zł.

Ergonomiczna lanca 4-funkcyjna z regulowaną głowicą w zakresie 0-180°. Stopniowa zmiana funkcji i intuicyjna regulacja
siły strumienia. Czytelne oznaczenia ułatwiają wybór strumienia prysznicowego, perlistego, punktowego lub płaskiego. System SAFETOUCH™ zapewnia pewny chwyt i zabezpiecza przed
uszkodzeniami. Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie. Cena: 79 zł.

Cellfast
ul. Władysława Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

Cellfast
ul. Władysława Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

TUNEL FOLIOWY METALOWY WYSOKI LEMAR
Konstrukcja tunelu wykonana z ocynkowanych rur. Przód i tył tunelu otwierane
na zamki błyskawiczne i zapinane spinkami PP. Folia 3-warstwowa, 4-sezonowa
z wgrzanymi sznurkami. Dostępne rozmiary: Am6 - 6,0x3x0x2,45 m;
Bm4 – 4,0x2,0x2,0 m.

Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR
al. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów

www.tunelefoliowe.pl

RURY PCV POD TUNEL FOLIOWY
Rury PVC o średnicy 20 mm, wykorzystywane pod folię
lub agrowłókninę. Dostępne w rozmiarach 2 m lub 1,5 m.
W ofercie również złączki do rur 20 mm oraz
spinki do folii 20 mm.

Zakład Tworzyw Sztucznych LEMAR
al. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów

www.tunelefoliowe.pl
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ZIOŁA: LUBCZYK LEKARSKI
Roślina wieloletnia, do użytku nadają się l
iście i ogonki liściowe w stanie świeżym, suszonym i mrożonym oraz kłącza i korzenie suszone.
Liście zarówno świeże, jak i mrożone zawierają
wspaniały aromat i bardzo dużo witaminy C. Są
doskonałym dodatkiem do wszystkich potraw
mięsnych i zup, szczególnie rosołów. Wysiew:
sierpień. Sadzenie: kwiecień. Rozstawa
40 x 40 cm. Zbiór lipiec – październik.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

nasiona.pl

NASIONA: PIETRUSZKA
NACIOWA ‘ASTRA’
Pietruszka naciowa zawiera znacznie więcej
witaminy C i olejków eterycznych niż pietruszka korzeniowa. Przeznaczona do całorocznej
uprawy w gruncie, a możliwy jest również zbiór
w zimie. Roślina szybko odrasta po ścięciu. Wysiew: marzec – listopad. Rozstawa: 25 – 40 cm.
Zbiór: maj – listopad.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

nasiona.pl

NASIONA: RUKIEW WODNA
Superwarzywo wyróżniające się wyjątkowo cennymi
dla zdrowia właściwościami odżywczymi. Nazywana również rzeżuchą wodną. Roślina wieloletnia, łatwa w uprawie o ostrym, pikantnym smaku. Uprawa
w gruncie od kwietnia lub w pojemnikach w domu
przez cały rok. W pierwszej fazie po wysiewie podlewać umiarkowanie, później bardzo obficie, wymaga
zacienionego stanowiska. Gdy rukiew się rozrośnie,
można ją przenieść z korzonkami do naczynia z wodą.
Jadalne są liście i całe młode rośliny na surowo, suszone lub gotowane.

PlantiCo Zielonki

NASIONA: JARMUŻ
‘NERO DI TOSCANA’
Nazywany inaczej czarną kapustą toskańską zaliczany jest do superwarzyw ze względu na zawartość
sulforanu, karotenoidów, dużych ilości witaminy A,
B, C, K, potasu, wapnia, żelaza. Częścią jadalną są
długie, wąskie, pomarszczone liście, koloru ciemnozielonego. Smak łagodniejszy, słodszy od zwykłego
jarmużu.

PlantiCo Zielonki
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

CEBULA ‘AGRA’
Wczesna odmiana cebuli zimującej. Wykazuje bardzo dobrą zimotrwałość. Zalecany termin wysiewu: 10-15 sierpnia. Cebule dojrzewają na przełomie maja i czerwca kolejnego roku
(cebula biała ze szczypiorem). Cebule z suchą
łuską nadają się do krótkiego przechowania.
Opakowania dla działkowca – 3 g.

NASIONA: KOPER ‘SKANER’
Odmiana przeznaczona głównie „na zielono”
ze względu na grubsze, sztywniejsze i bardziej
ulistnione łodyżki. Listki dość długo nie żółkną.
Ze względu na dużą zawartość olejków eterycznych odmiana ta również polecana jest
do uprawy do kwaszenia – zbiór z baldachami.
Opakowania dla działkowca – 5 g.

„SPÓJNIA“ Nochowo

„SPÓJNIA“ Nochowo

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem

www.nasiona-warzyw.pl

www.nasiona-warzyw.pl

EKOLOGICZNE NASIONA NA
KIEŁKI – KAPUSTA GŁOWIASTA
CZERWONA
Ekologiczne nasiona na kiełki z serii 100% BIO są
produkowane metodami naturalnymi bez użycia
środków chemicznych oraz nawozów sztucznych,
zgodnie z normami UE. Kiełki produkowane z tych
nasion stanowią bardzo zdrowy i smaczny dodatek
na kanapki oraz do sałatek.

W. Legutko PH-N
Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin

www.legutko.com.pl

TRAWY GAZONOWE
Mieszanki traw przeznaczone do zakładania trawników sportowych i rekreacyjnych. Murawa Sportowa gwarantuje najwyższej jakości murawę na
obiektach sportowych oraz terenach
rekreacyjnych. Gazon Dekoracyjny charakteryzuje się piękną zieloną
barwą i powolnym wzrostem, jest to
mieszanka traw wysokiej jakości do
użytkowania mniej intensywnego.
Oferowane w różnych gramaturach.

ROLIMPEX
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

POLECANE PRODUKTY
ZIEMIA DO SURFINII I ROŚLIN
BALKONOWYCH
To gotowe podłoże przygotowane dla surfinii
i roślin balkonowych, czyli dla roślin obficie kwitnących przez całe lato. Dzięki zastosowaniu nawozu mineralnego, który stopniowo się uwalnia,
możemy podziwiać zdrowe i pięknie kwitnące
rośliny. Opakowanie 20 l, 50 l.

ARK-POL
Dorohucza 53, 21-044 Trawniki

ZIEMIA UNIWERSALNA
Gotowa mieszanka, w skład której wchodzi: torf wysoki, torf niski, kreda, nawóz NPK oraz mikroelementy. Doskonale sprawdza się jako podłoże do roślin sadzonych w: doniczkach,
skrzynkach balkonowych, wiszących koszach i klombach oraz
do zakładania trawników, sadzenia gniazdowego i mieszania z innymi podłożami. Ziemia uniwersalna zawiera dawkę
startową nawozu, wystarczającą na 2 tygodnie wzrostu roślin.
Podłoże posiada lekko kwaśny odczyn od 5,5 do 6,5 pH.

FIRMA „FLORA”

www.ark-pol.pl

ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

ZIEMIA DO PELARGONII

www.firmaflora.pl

BIO ZIEMIA UNIWERSALNA

To specjalna mieszanka na bazie torfu wysokiego, ziemi
ogrodniczej, gruboziarnistego piasku, gliny oraz nawozów mineralnych gwarantujących szybkie ukorzenianie
i bujny rozwój roślin. Dzięki specjalnie dobranym proporcjom składników podłoże wykazuje zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne, przesuszenie oraz
doskonale przyjmuje i przechowuje składniki odżywcze
i wilgoć. pH: 5,5-6,5. 20 l.

Organiczne podłoże do upraw ekologicznych. Pozbawione sztucznych nawozów. Składa się w 100%
z surowców naturalnych, m.in. z: guano, glinki, kompostu zielonego. Do upraw zdrowych roślin w harmonii z naturą. Produkt wspierający trend Grow Your
Own. Dostępne opakowania: 50 l.

FIRMA „FLORA”

ul. Kasprzykiewicza 34, 05-200 Leśniakowizna

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY

ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

www.krajewscy.pl

www.firmaflora.pl

www.ziemiaogrodowa.pl

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW POKRYTYCH
MCHEM VILA ANTYMECH
Oryginalny wieloskładnikowy nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia trawników, na których występuje
mech. To pierwszy nawóz otoczkowany żelazem w formie
chelatu, którego czerwone granulki są lepiej przyswajalne przez rośliny. Dzięki temu szybciej pozbywamy się mchu
z trawnika, dodatkowo wspomagając intensywny wzrost trawy. Promocyjne opakowanie 10+2 kg gratis ma wydajność
nawet do 600 m2. Dostępne opakowania: 1, 3, 12 i 25 kg.

Vila
ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin

www.vila-nawozy.pl

NAWÓZ ROZPUSZCZALNY
DORODNE BORÓWKI
Zawiera niezbędne składniki odżywcze, które zapewniają zdrowy wygląd nawożonych roślin. Zastosowany
na rośliny słabo rosnące szybko przywraca im wigor
i dobrą kondycję. Stymuluje krzewy borówki do intensywnego owocowania. Zalecany także do iglaków,
wrzosów i innych roślin kwaśnolubnych. Stosowanie
nawozu podnosi odporność roślin na choroby, szkodniki i niekorzystne warunki atmosferyczne. Nawóz
może być stosowany pod rośliny uprawiane w glebie,
podłożach torfowych oraz innych. Pojemność:
100 g / na 100 l wody/.

NAWÓZ BI FLORIN BALKON
Bi Florin Balkon to wieloskładnikowy nawóz mineralny w postaci superkoncentratu do roślin
ozdobnych uprawianych w pojemnikach na
balkonach, tarasach, w oranżeriach i ogrodach. Zrównoważony skład nawozu zwiększa
przyrost masy zielonej, wzmacnia system korzeniowy, przeciwdziała chlorozie oraz intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin. Zalecany również
do uprawy hydroponicznej.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.biflorin.pl

BIOPON NAWÓZ DO
IGLAKÓW
Istotnym elementem pielęgnacji krzewów iglastych jest zasilenie podłoża w minerały i składniki odżywcze. BIOPON do iglaków zawiera
wszystkie składniki niezbędne do utrzymania
właściwego poziomu kwasowości gleby. Dodatek magnezu zapobiega brązowieniu igieł.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.biopon.pl

SUMIN
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

KRONEN NAWÓZ DO RÓŻ
O 3-KROTNYM (I,II,III) DZIAŁANIU
DLA PIĘKNYCH RÓŻ
®

Jest specjalnie dobranym nawozem zabezpieczającym w pełni wymagania pokarmowe róż i innych roślin ozdobnych, takich jak: krzewuszka, jaśmin, wiśnia
ozdobna, bez, złoty deszcz i inne.

LASLAND
Grądy koło Gryfic, 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

NAWÓZ BI FLORIN KWITNĄCE
Bi Florin Kwitnące to wieloskładnikowy, wysoko wydajny
nawóz mineralny przeznaczony do nawożenia wszystkich rodzajów roślin kwitnących. Odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- i mikroelementów
zapewnia roślinom doskonałą kondycję oraz atrakcyjny
wygląd. Zwiększona zawartość potasu i fosforu wpływa
korzystnie na zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych oraz jakość kwiatostanu rośliny.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.biflorin.pl
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BROS SPRAY NA ODZIEŻ
Aerozol o podwójnym działaniu, nie tylko odstrasza, ale również zabija kleszcze. Do stosowania na odzież i obuwie, działa od razu po
zastosowaniu. Zapewnia długotrwałą ochronę
– efekt ochronny utrzymuje się na ubraniu nawet do 20 dni.

KRONEN SUBSTRAT DO
STORCZYKÓW
Dla szerokiego spektrum storczyków i innych roślin epifitycznych. To kompozycja frakcjonowanej kory śródziemnomorskiej, chipsów, włókien
kokosowych oraz Sphagnum, wzbogacona
makro- i mikroelementami. Jest to gotowe do
użycia porowate podłoże o dużej przepuszczalności wody i dużych przestrzeniach powietrznych. Szybko przesychające. 5 l.

LASLAND
Grądy k. Gryfic, 72-342 Cerkwica

BROS

www.kronen.com.pl

ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

URYNAL
Naturalna ochrona trawnika przed moczem
psów. Zapobiega powstawaniu wypalonych
plam na trawniku. Zestaw bakterii i grzybów rozkładających mocz i wspomagających rozwój
trawy. Działa przez 2 miesiące. Opady deszczu
nie skracają okresu działania. Wydajność:
800 m2 trawnika. Opakowanie: kanister z rozpylaczem 950 ml.

NAWÓZ ROZPUSZCZALNY
BUJNE KWIATY HORTENSJA
Zawiera niezbędne składniki odżywcze, które
zapewniają intensywne kwitnienie, wybarwienie kwiatów i liści oraz zdrowy wygląd nawożonych roślin. Zastosowany na rośliny słabo rosnące szybko przywraca im wigor i kondycję.
Stymuluje rośliny do intensywnego wzrostu. Pojemność: 100 g /na 100 l wody/.

Kozielski
Dańków 52, 96-230 Biała Rawska

www.zielonydom.pl

HYDROŻEL
Preparat o strukturze drobnych kryształków, które
w połączeniu z wodą absorbują ją, tworząc galaretowatą substancję. Fenomenalne właściwości hydrożelu sprawiają, że pochłania on objętość
wody kilkaset razy większą od własnej objętości.
Preparat ten wprowadzony do gleby tworzy magazyn wody dla roślin. W okresach suszy mogą
one pobierać wodę przez system korzeniowy.
Cena detaliczna opakowania 250 g – 10,00 zł.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

ODSTRASZACZ PTAKÓW –
DMUCHANY BALON
Balon odstraszający ptaki to wizualna metoda płoszenia
ptaków. Można go zamontować w każdym miejscu, które
jest narażone na niepożądaną obecność ptaków. Szczególnie polecany do ochrony ogrodów, pól uprawnych,
sadów, budynków mieszkalnych itp. Obracające się odblaskowe oczy i ruch wstęgi na wietrze skutecznie odstraszają niechciane ptaki. Wymiary: średnica ok. 60 cm.

P.H. ACM Agrocentrum
ul. Domaszowska 143 b, 25-420 Kielce

www.agrosklep.pl

SUMIN
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

POŻEGNANIE Z KOMAREM
Produkt w wygodnym opakowaniu z rozpylaczem do odstraszania komarów w okolicy domów (np. w ogrodach). Do zastosowania na
trawnikach, drzewach, krzewach i architekturze ogrodowej. Składniki naturalne: sok cytrynowy, sok czosnkowy, geraniol. Opakowanie
950 ml wystarcza na opryskanie ok. 300 m2.
Po zużyciu całej zawartości Pożegnania z komarem można dokupić uzupełnienie.

Kozielski
Dańków 52, 96-230 Biała Rawska

www.zielonydom.pl

HUNTER / AFIK NA MSZYCE
I PRZĘDZIORKI
Gotowy do użycia preparat do kontroli mszyc,
przędziorków, miseczników, tarczników w amatorskich uprawach roślin ozdobnych. Działa
w mechaniczny sposób, przez utworzenie kleju
wokół szkodników, na powierzchni roślin. Preparat o skuteczności potwierdzonej badaniami.
Zawiera naturalne polisacharydy. Cena detaliczna opakowania 250 ml – 11,00 zł.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

AERATOR NA KÓŁKACH
Narzędzie niezbędne w każdym ogrodzie do
pielęgnacji przydomowych trawników. Służy m.in.: do napowietrzania gleby, usuwania
mchu i zbierania suchej trawy. Zabiegi te sprawiają, że woda i nawóz spływają bezpośrednio
do korzeni roślin, dzięki czemu możemy cieszyć
się pięknym i zielonym trawnikiem.

Firma Pawłowski
ul. Przemysłowa 1h, 77-100 Bytów

www.pawlowski-m.pl

SPRING LAMPION, RÓŻNE
KOLORY
Lampiony wykonane z grubego barwionego
szkła, z piękną bambusową rączką, w kolonialnym stylu, wymiary: 23x23x22,5 cm.

Belldeco
ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

SZPADEL PROSTY/OSTRY CELLFAST
ERGO LINE™
Wykopywanie i sadzenie może być znacznie prostsze dzięki szpadlom
ERGO LINE™ firmy Cellfast. Te solidne narzędzia wykonano z niezwykłą starannością z materiałów najwyższej jakości. Wyróżnia je design oraz wyjątkowa ergonomia. Głowice powstały ze stali borowej
wzmocnionej hartowaniem indukcyjnym. Dodatkowo wyposażono je
w trwałą, metalową podstawkę pod stopę, zapewniającą podparcie
przy wbijaniu. Niezwykle trwały jest także trzonek ze wzmocnionej stali
oraz uchwyt wykonany z kompozytu z włóknem szklanym. Cena: 80 zł.

Cellfast
ul. Władysława Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

POLECANE PRODUKTY
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SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA
C1600 ERGO LINE™
Nowoczesna siekiera, spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających użytkowników. Kształt głowicy przystosowany
do rozłupywania drewna. Ostrze wykonane z wysokiej jakości
stali hartowanej. Trzonek z kompozytu zapewnia amortyzację
podczas uderzenia. Antypoślizgowa powierzchnia SAFETOUCH™, pokrywająca trzonek zapewni pewny chwyt i wygodę.

www.sklep.cellfast.com.pl

Cena: 189 zł.

Cellfast
ul. Władysława Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.sklep.cellfast.com.pl

ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ
LEMAR 110 MM
Innowacyjny system pozwalający na odzyskanie do 80% wody
deszczowej. Zbieracz montuje się na wysokości najwyższego poziomu wody w zbiorniku. Po zapełnieniu zbiornika nadmiar wody
zostanie odprowadzony z posesji specjalnym króćcem przelewowym do studzienek. Estetyczne wykonanie praktycznie nie zaburza standardowego wyglądu systemu rynnowego. Dostępne
średnice 110 i 75 mm.

TUNELE FOLIOWE LEMAR
Tunel foliowy jest tani i łatwy w montażu, składa się z białych
rurek PVC o średnicy 32 mm oraz kompletu odpowiednich
kształtek (trójniki, czwórniki), które wzmacniają konstrukcję oraz 4-sezonowej folii. Doskonale nadaje się do uprawy
pomidora, papryki, cukinii, melona czy fasoli i wielu innych.
Drzwi z przodu i z tyłu tunelu. Dostępne rozmiary
od 4,4 m2 do 30 m2.

LEMAR
ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów

LEMAR

www.odzyskdeszczowki.pl

ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów

www.odzyskdeszczowki.pl

PISTOLET ZRASZAJĄCY RAMP
Wykonany jest z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Ergonomiczna rękojeść i 3-stopniowa regulacja strumienia wody
(mist, cone, jet) sprawiają, że pistolet sprawdza się nie tylko
w pracach ogrodniczych, ale również porządkowych. Wyjątkowy design zawdzięcza nowoczesnej technologii zastosowanej w procesie produkcji. Dzięki niemu praca w ogrodzie jest
jeszcze przyjemniejsza.

PUŁAPKA SMART TRAP WASP&FLY
Wysoce skuteczna pułapka na osy, muchy i szerszenie. Odpowiednia kompozycja substancji wabiących
selektywnie wabi owady niepożądane, jest natomiast
bezpieczna dla owadów pożytecznych, jak np. pszczoły czy trzmiele. Dzięki specjalnej konstrukcji pułapki
owady bez problemu do niej wchodzą, ale nie są w stanie się z niej wydostać. Zaprojektowana do użytku zewnętrznego. Cena: ok. 25 zł

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

ORION SUPER
Orion Super to niesłychanie trwały opryskiwacz ciśnieniowy przystosowany do najbardziej wymagających prac.
Idealny do prac ochronnych i pielęgnacyjnych w sadach,
szkółkach oraz na uprawach warzywnych. Wyposażony
jest w lancę teleskopową o płynnej regulacji długości od
0,6 m do 1,2 m wykonaną z wytrzymałego włókna szklanego oraz wygodną szelkę zapewniającą komfort pracy
nawet podczas wykonywania długotrwałych zabiegów.
Gwarancja na zbiornik została wydłużona do 5 lat. Dostępne pojemności: 3 l, 6 l, 9 l i 12 l. Cena: ok. 125-140 zł
(w zależności od pojemności).

Kwazar Corporation
ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów

www.sklep.kwazar.com.pl

DONICA MAGNOLIA JERSEY
Linię donic Magnolia Jersey wyróżnia stylowa
faktura powierzchni, która przywołuje skojarzenia z ciepłymi, wełnianymi dzianinami. Dzięki
ciekawej i modnej kolorystyce doniczki staną
się nietuzinkową ozdobą wnętrza, tarasu czy
balkonu. Dostępne są w 3 rozmiarach
i 9 kolorach.

Lamela
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

www.lamela.pl

Kwazar Corporation

DONICZKA MALTA WISZĄCA
Z ZACZEPAMI

ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów

www.kwazar.com.pl

Produkt idealny dla hurtowników oraz hodowców roślin ze
względu na unikalny system pakowania – zaczepów razem
z doniczką. Umożliwia on lepszą ekspozycję towaru oraz korzystniejszą logistykę. Dostępny aż w 5 rozmiarach
oraz 7 kolorach, posiadający bardzo łatwy system zakładania i zdejmowania
podstawki. Świetnie sprawdzi się jako
element dekoracyjny na tarasach oraz
balkonach.

Form–Plastic
ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek

www.formplastic.pl

DONICA AGAWA
Klasyczny kształt donicy Agawa sprawia, że sprawdzi się ona zarówno na balkonie, tarasie, jak i w przestrzeni miejskiej. Cechuje ją duża wytrzymałość i odporność na warunki klimatyczne. Wywinięty kołnierz
ułatwia przenoszenie. Dostępna jest w 3 rozmiarach
i 4 matowych kolorach.

Lamela
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

www.lamela.pl
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Jak sprawnie
zamawiać rośliny?
W Warszawie 21 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której
przedstawiono zupełnie nowy projekt sprzedażowy roślin – Greenery. To
brakujący kanał dystrybucji roślin w Polsce, który stanowi połączenie sesji
targowych na żywo z platformą online, przy czym funkcjonuje w kanale B2B
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Od lewej: Arkadiusz Lorenz, krajowy koordynator ds. sprzedaży i logistyki, Paweł
Szymaniuk, krajowy koordynator ds. zakupów, Agnieszka Żukowska, prezes APZ,
Marzena Bartosiewicz, wspólnik projektu Greenery oraz Marcin Bartosiewicz,
wspólnik projektu Greenery

G

reenery to projekt sprzedażowy, którego celem
jest ułatwienie współpracy pomiędzy producentami roślin
i hurtowymi odbiorcami. Stanowi
połączenie sesji targowych na żywo z platformą online, przy czym

funkcjonuje w kanale B2B. Greenery odpowiada na rosnące potrzeby
branży, takie jak: skrócenie procesu przemieszczenia roślin od producenta do centrum ogrodniczego,
możliwości zaprezentowania roślin
w najkorzystniejszym wegetacyjnie
okresie jak najszerszej rzeszy klientów (dotyczy to zwłaszcza roślin
ozdobnych z kwiatów), czy sprawne
wprowadzenie na rynek nowości

roślinnych. System Greenery w krótkim czasie, w jednym miejscu i przy
minimum formalności umożliwia
wybór dobrej jakości materiału roślinnego z szerokiej oferty szkółek.
– Projekt dedykowany jest polskiemu rynkowi ogrodniczemu, zarówno
dużym, jak i małym firmom. Podobne
rozwiązania doskonale sprawdzają się
zagranicą. W naszym kraju to nadal
brakujący kanał dystrybucji, a branża
ogrodnicza w Polsce ma ogromny potencjał. Nasz projekt pomoże w pełni
go wykorzystać. Nowe rozwiązania
dotyczące prezentacji roślin, kontroli
jakości i sprzedaży oraz sprawna logistyka niewątpliwie wpłyną na wyższy
obrót materiałem roślinnym – mówi
Marzena Bartosiewicz, pomysłodawczyni platformy Greenery.
Pierwsza odsłona Greenery już
za 2 miesiące. Będzie towarzyszyła prestiżowej branżowej Wystawie
„Zieleń to Życie”, która odbędzie się
w Warszawie w dniach 31 sierpnia –
2 września. W jednej z hal EXPO XXI
przy ul. Prądzyńskiego12/14, na powierzchni 1800 m2, zostanie zaprezentowane ponad 1,2 tys. gatunków
i odmian roślin. Warunkiem prezentacji roślin w programie jest podpisanie
umowy z Greenery oraz dostarczenie próbek zaakceptowanych partii
roślin do wyznaczonego miejsca na
targach. Taka formuła kontraktacji
pozwala szkółkarzom na zdobycie
wiedzy na temat wysokości sprzedaży
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Greenery gwarantuje otrzymanie roślin takiej samej jakości, jak
eksponowane wzory. Taki system
sprzedaży usprawnia również formalności dla każdej ze stron.
Poglądowy film o projekcie można
zobaczyć na YouTube pod hasłem:
Greenery platforma sprzedażowa. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich szkółek

już po pierwszym dniu sesji, a także
na uzyskanie informacji zwrotnej na
temat poziomu cen i jakości własnej
produkcji na tle konkurencji, przy zachowaniu anonimowości. Po sesji producent dostarcza zamówiony towar
do centrum logistycznego Greenery.
Klienci natomiast, tuż po zarejestrowaniu się na platformie, mogą
dokonywać zamówień roślin. Minimum danej pozycji to liczba roślin,
jaka mieści się na półce wózka CC.
Klienci muszą również wybrać któryś
z zaproponowanych terminów odbioru zamówienia. Właściciele centrów
ogrodniczych mają możliwość podjęcia decyzji zakupowej w momencie
obejrzenia towaru, posiadając wiedzę
o parametrach i cenie uzależnionej
od wielkości zakupionej partii. Cenę
dyktuje producent. Platforma na bieżąco informuje o wartości i ilości zamówienia oraz jego objętości, w przeliczeniu na wózki CC.

Więcej informacji o platformie
na stronie internetowej:
www.greenery-b2b.pl

Greenery to projekt sprzedażowy, którego celem jest ułatwienie współpracy
pomiędzy producentami roślin i hurtowymi odbiorcami

Pierwsza odsłona Greenery będzie towarzyszyła prestiżowej branżowej Wystawie
„Zieleń to Życie”
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Pożegnania czas
Druga edycja Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych dobiegła końca.
Trzy ostatnie spotkania odbyły się w województwie kujawsko-pomorskim,
w Świeciu, Brodnicy oraz Żołędowie. Zakończenie tegorocznych
warsztatów i tym samym ostatnia możliwość na wspólne sadzenie roślin
z Witoldem Czuksanowem oraz przedstawicielami firm Agrecol, Kronen
i Ramp będzie jeszcze 2 września podczas targów „Zieleń to Życie”
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze w centrum Zielone Hobby

W

tym roku w aż 35 centrach ogrodniczych
w całej Polsce odbyła
się druga edycja doskonale zorganizowanych Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych. Pomysłodawcą eventu jest firma Kronen, która do współpracy zaprosiła firmy
Agrecol i RAMP, a „Biznes Ogrodniczy” oraz magazyn „Garden &
Warsztaty w Centrum Ogrodniczym Daglezja

Trends” objęły warsztaty patronatem medialnym. Każde spotkanie miało inny temat przewodni.
Każde było wyjątkowe i niepowtarzalne, ale łączyło je jedno,
ogromna pasja prowadzącego
warsztaty – Witolda Czuksanowa
oraz przedstawicieli firm Kronen,
Agrecol i Ramp do zachęcania miłośników zieleni, młodych adeptów i początkujących ogrodników
do wspólnego sadzenia roślin, nauki i zabawy.
– Za nami trzy końcowe akcenty wiosennej edycji Rodzinnych
Warsztatów Ogrodniczych. Tym
razem miejsca zabaw z klientami
centrów ogrodniczych ustaliliśmy
w trzech miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego.
Zaczęliśmy 16 czerwca od spotkania w „Rolniku” w Świeciu, które
i my, i uczestnicy zapamiętamy jako
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Na warsztaty przybywały tłumy miłośników zieleni

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze w centrum Zielone Hobby

wyjątkowo udane. Również jako
takie, podczas którego pogoda postanowiła sprawdzić, czy uczestnicy są rzeczywiście zapalonymi
ogrodnikami? Okazało się, że frekwencja dopisywała i w tym czasie, gdy świeciło słońce i wtedy, gdy

fundowała całkiem solidne prysznice. To za całą pewnością również
zasługa dobrego rozreklamowania
imprezy. Warsztaty w Brodnicy 17
czerwca w CO Działkowicz to po
prostu dobre i spokojne spotkania z miłośnikami ogrodnictwa,

W evencie chętnie brały udział dzieci

Czas myśleć o sezonie 2018!
Jarosław Sieciński
kierownik sprzedaży krajowej
LASLAND

Pomysł na warsztaty ogrodnicze narodził się w mojej głowie już pod koniec 2015 roku. Mieliśmy za sobą
wieloletnią współpracę z Witoldem Czuksanowem i po rozmowach w firmie postanowiliśmy związać się
mocnej. Organizatorem Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych jest firma Lasland, która do współpracy
zaprasza partnerów, w sezonie 2017 były to firmy Agrecol i Ramp, bo wspólnymi siłami zdziałamy więcej.
Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze w 2017 za nami i myślami jestem już w 2018 roku. Taka forma Warsztatów sprawdziła się i będziemy ją
kontynuować. To wspaniała możliwość na poznanie potrzeb odbiorców, ich wątpliwości oraz pasji.
Zaangażowaliśmy w tym sezonie dużą liczbę szkół i przedszkoli. Wierzę, że edukacja młodych adeptów całemu społeczeństwu przyniesie
korzyści. Mam jeszcze kilka pomysłów, aby Warsztaty uatrakcyjnić i wierzę, że w nowym roku częściowo je zrealizuję.
Jeszcze raz dziękuję uczestnikom, właścicielom i pracownikom centrów ogrodniczych i partnerom – firmie Agrecol, a w szczególności
Dawidowi Kosakiewiczowi, oraz firmie RAMP, a zwłaszcza Zuzannie Mierzejewskiej i Marcinowi Różniacie za udzielone wsparcie
i zaangażowanie, a patronom medialnym – pismom „Garden & Trends” i „Biznes Ogrodniczy” i osobiście redaktor Agnieszce Idziak
za informowanie o Rodzinnych Warsztatach Ogrodniczych w materiałach drukowanych i elektronicznych. Podziękowania dla Witka
Czuksanowa, który swoją wiedzą i optymizmem dzielił się z uczestnikami. Moje szczególne podziękowanie kieruję do kolegów z firmy
– Wiesława, Pawła, Pawła, Sławka i Łukasza oraz Piotra, dzięki którym imprezy się udały i możemy być z nich zadowoleni.
Zapisy na przyszły rok warsztatowy ruszą jesienią 2017. Ewentualnych zainteresowanych prosimy o kontakt z firmą Lasland. Gdyby
znalazła się firma z branży zainteresowana przystąpieniem do organizacji Warsztatów, proszę o kontakt.
Ktoś ma ciekawy pomysł związany z uatrakcyjnieniem zajęć warsztatowych? Mocno proszę o kontakt.
Oprócz wielu ogrodniczych doświadczeń, gwarantujemy ciekawą trasę i prawdziwą ogrodniczą przygodę.
Radzimy nie odkładać tej decyzji na później... 
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WITOLD CZUKSANOW, PROWADZĄCY AKCJĘ

R

18 czerwca zakończyliśmy
trasę Rodzinnych Warsztatów
Ogrodniczych w sezonie 2017
i udajemy się na wakacje.
Kto nie był i nie widział, tego
zapraszamy na dogrywkę
2 września 2017. Spotykamy
się w Warszawie na targach
„Zieleń to Życie”

w czasie których jest czas na to, by
sadzić, ale i po prostu trochę porozmawiać o roślinach. Niedzielną
imprezę w CO Rolpest w Żołędowie
pod Bydgoszczą należałoby potraktować po części jako rodzinną zabawę w sadzenie kwiatów, ale i jako
inspirację do planowania wszelkich
kompozycji i aranżacji ogrodowych.
Całe to centrum wydało się nam
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– jak rodzina ogrodnicza. Warsztaty zorganizowała firma Kronen w sezonie
2017 z partnerami – firmami Agrecol i Ramp we współpracy z centrami
ogrodniczymi i prowadzącym Witoldem Czuksanowem pod patronatem
medialnym magazynu „Garden & Trends” oraz „Biznes Ogrodniczy”.
– jak odwiedziny. Event odbył się w ponad 35 centrach ogrodniczych.
Zadziwiające, że wszystkie handlują właściwie tym samym, a i tak każde
z nich ma swoją wyjątkową specyfikę.
– jak dzieci. To naprawdę wyjątkowi uczestnicy. Mamy wrażenie, że one
najlepiej i najtrwalej zapamiętają ogrodnicze zajęcia. W końcu wiele
z nich wtedy właśnie posadziło swoją pierwszą roślinę.
– jak zabawa. Warsztaty powinny być wesołe i pouczające, staraliśmy się
naprawdę zawsze o tym pamiętać.

	– jak innowacyjność. Mamy graniczące z pewnością wrażenie, że zupełnie
niechcący wymyśliliśmy nowy, ciekawy sposób nawiązywania dobrych
kontaktów z klientami.
– jak natura. Dzięki warsztatom polskie ogrody wzbogaciły się o kilka
tysięcy żywych roślin. Wygrały bratki, tuż za nimi begonie, rzutem na
taśmę przed aksamitkami.
– jak niespodzianki. Największą in minus sprawiła pogoda, gdy było
zimno. Największą – in plus… pogoda, ponieważ zawsze pozwalała, by
imprezy się odbyły.
– jak epilog. Prawdziwe zakończenie trasy AD 2017 planujemy 2 września
w Warszawie podczas targów „Zieleń to Życie” razem z firmą Florada.
– jak wnioski. Pierwszy nasuwa się taki, że takie imprezy warto byłoby
organizować również w tygodniu, jako zielone zajęcia dla okolicznych szkół.
– jak aura. Rynek ogrodniczy jest meteoropatą i frekwencja zawsze zależy
od pogody. Chociaż dalej opisujemy coś, co zdaje się odczarowywać
nawet zimno i porywisty wiatr.
– jak reklama. Tam, gdzie wyjątkowo rzetelnie reklamowano Warsztaty,
uczestnicy dopisywali nawet mimo przenikliwego chłodu czy opadów.
– czyli kilka słów o stylu warsztatów... Konieczny jest uśmiech, zawsze dajemy
uczestnikom czas do namysłu, sami muszą zdecydować, czy rzeczywiście
chcą się z nami bawić. Wielu początkowo dyskretnie obserwuje, by z czasem
przystąpić do zabawy. Udział zawsze powinien się kończyć wręczeniem

Z
T
A
T
Y

własnoręcznie posadzonej rośliny. Mile widziana doniczka z dedykacją.
– złośliwych uczestników nie stwierdzono. Nawet warsztatowe niepowodzenia
na ogół kwitowano uśmiechami. Kwiaty chyba naprawdę łagodzą obyczaje.

	– jak tymianek i inne zioła. Wydaje się, że częściej niż dotychczas powinny
być one przewodnim tematem warsztatów.
– audytorium. Dzięki publikacjom w Internecie na profilu FB Kronen,
publiczność warsztatowa znacznie przekroczyła liczbę bezpośrednich
uczestników.

	– jak time, czyli czas trwania. Skłaniamy się ku temu, że optymalna długość
zajęć wynosiła od 4 do 5 godzin. Czas pracy jednego uczestnika wyjątkowo
trudno podać. Tu wiele zależy od wieku i umiejętności.
– yeti był na RWO zaproszony, ale nie przyszedł. Po cichu liczymy na to,
że może w przyszłym roku da się jednak namówić.
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RWO w Centrum Ogrodniczym Szarotka

jednym wielkim ogrodem. Chyba
wszystkim zapalonym ogrodnikom żal opuszczać takie miejsce.
Nam z tego powodu też udzielił się
nastrój lekko nostalgiczny, który
poniekąd spowodowany był i tym
faktem, że 18 czerwca zakończyliśmy trasę Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych w sezonie 2017
i udajemy się na wakacje. Kto nie

był i nie widział, tego zapraszamy
na dogrywkę 2 września 2017. Spotykamy się w Warszawie na targach „Zieleń to Życie”. Rodzinne
Warsztaty Ogrodnicze to wspólne przedsięwzięcie firm Kronen
Agrecol i Ramp oraz wybranych
centrów ogrodniczych z całego
kraju prowadzone przez Witolda
Czuksanowa. 

RWO odbyły się w 35 sklepach w Polsce

RWO w Centrum Ogrodniczym Rolnik
REKLAMA 
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KALENDARIUM
PLANTARIUM
23-26.08.2017 – Boskoop (Holandia)

Zielony Jubileusz
Na 2 miesiące przed 25. edycją Wystawy „Zieleń to Życie”, która odbędzie się
w dniach od 31 sierpnia do 2 września, śmiało można powiedzieć, że będzie się
działo i warto już teraz zarezerwować przynajmniej 2 dni na wizytę

ZIELEŃ TO ŻYCIE
31.08-02.09.2017 – Warszawa

spoga+gafa
03-05.09.2017 – Kolonia (Niemcy)

JESIEŃ W OGRODZIE
09-10.09.2017 – Gdańsk

XIX DNI OGRODNIKA
09-10.09.2017 – Gołuchów k. Kalisza

GLEE
11-3.09.2017 – Birmingham
(Wielka Brytania)

VITREL
27-29.09.2017 – Zakopane

O

becność potwierdziło blisko 280 firm
z kilkunastu krajów z 4 kontynentów,
które zaprezentują rośliny do sprzedaży w centrach ogrodniczych, sklepach, kwiaciarniach
oraz do nasadzeń w ogrodach i na terenach
zieleni. W ramach części Flower Expo Polska
(Hala 4) ponownie zobaczymy kwiaty cięte,
doniczkowe, dekoracje i akcesoria. Wystawcy
pokażą także sprzęt, technologie, produkty do
pielęgnacji i utrzymania ogrodu, usługi wsparcia produkcji i sprzedaży dla branży – zarówno
producentów, handlu i projektowania.
Do programu seminariów „Wiedza dla handlu” i producentów dołączą zagadnienia związane z trendami i florystyką. Codziennie odbywać się będą także pokazy mistrzów florystyki,
rywalizacje szkół florystycznych.
Podczas Wystawy czeka nas premiera Greenery – Platformy Hurtowej Sprzedaży Roślin
– to nowy, ogólnopolski kanał dystrybucji, który ma na celu ułatwienie sprzedaży producentom i zakupów placówkom detalicznym. Greenery ulokowane będzie w Hali 4 – zajmie jej

drugą połowę o powierzchni 1800 m2. Wstęp
tylko dla branżowych gości targów. Zakupów
można dokonywać po zarejestrowaniu się na
platformie Greenery. – Od 25 lat ,,Zieleń to
Życie” inspiruje, pokazuje nowości i pomysły
i wpływa na rozwój branży. Dlatego bardzo
nas cieszy, że premiera tego projektu odbędzie się właśnie tu, w Warszawie. To naturalna
przestrzeń i moment – nie ma bardziej roślinnych targów. To tutaj przyjeżdża się, by zobaczyć co nowego w roślinnym sektorze – mówi
Agnieszka Żukowska, dyrektor Wystawy. Poza
zapoznaniem się z ofertą wystawców warto
zarezerwować czas na seminaria. Tematy interesujące przedstawicieli handlu i producentów skoncentrowane będą głównie w pierwszym dniu, w czwartek 31 sierpnia. Piątek to
dzień dedykowany przede wszystkim zieleni
publicznej, natomiast w sobotę podczas Dnia
Architekta Krajobrazu uczestnicy spotkają
się z m.in. z brytyjską projektantką ogrodów
Ann-Marie Powell oraz polskim architektem
krajobrazu Mirosławem Sztuką realizującym
spektakularne projekty w Rosji.
Rejestracja branżowych gości oraz zgłoszenia na seminaria i konferencje i wszelkie informacje na www.zielentozycie.pl 

spoga+gafa – JESZCZE 2 MIESIĄCE
spoga+gafa, największe targi ogrodnicze, odbędą się w dniach 3-5 września

GrootGroenPlus
04-06.10.2017 – Zundert (Holandia)

gardenCONTRACTING
8-9.11. 2017 - Łódź

Z

eszłoroczna edycja targów
spoga+gafa przyciągnęła
39 tys. gości ze 106 krajów
świata – to o 6% więcej niż
w 2015 r. Ogólnoświatowy charakter imprezy podkreśla fakt, że ponad 60% gości
przybyło spoza Niemiec. W sezonie 2017 ok.
2 tys. wystawców zaprezentuje innowacje
ogrodnicze: nowe rośliny, a także pomysły

na sprzedaż i dystrybucję. Organizacja przestrzeni w ogrodzie, pielęgnacja, akcesoria
do grillowania – na targach pokazane będzie wszystko to, co dotyczy ogrodów, niezależnie od ich wielkości czy przeznaczenia.
Z polskich wystawców swoją obecność na
targach potwierdziły m.in. firmy: Cellfast,
Form-Plastic, Lamela, Planta, Prosperplast
oraz Ramp. 
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OPOWIEŚCI Z PLANTARIUM
Tegoroczna, 35. edycja już międzynarodowych targów Plantarium odbędzie się
24-27 sierpnia w Boskoop-Hazerswoude w Holandii. Ta tradycyjnie szkółkarska
impreza ma obecnie wyraźną specjalizację bylinową i prezentuje też coraz
więcej roślin jednorocznych. Na Plantarium można zobaczyć wiele koncepcji
sprzedażowych

T

egorocznym tematem przewodnim targów jest hasło „Stories” („Opowieści”).
Związane jest z technikami marketingowymi,
jakie wymusza współczesny rynek, na którym

dobrze sprzedają się produkty z historią w tle.
Może ona być związana z rośliną, jej producentem, hodowcą itp. Uruchamiane są przy tym
różne, w tym nowoczesne, kanały komunikacji

z kupującymi, którzy coraz częściej reagują na
informacje „obrazkowe”, m.in. filmiki wideo
prezentowane na YouTube’ie. Tego typu narzędzia promocji będą przedmiotem działań
organizatorów oraz uczestników Plantarium.
W ramach tych targów lub jako wydarzenia
towarzyszące odbędą się dodatkowe wystawy. GroenDIRECT Boskoop to robocza, hurtowa ekspozycja bogatego, „giełdowego” asortymentu szkółkarskiego, w tym bylinowego,
z elektroniczną platformą handlu VARB. Planowany jest również, po raz pierwszy, „zielony
festiwal” przygotowany przez młodych ludzi
z branży i skierowany do młodego pokolenia,
gwarantujący przekaz, który trafi do konsumentów generacji Y i Z. Jak zwykle należy
się także spodziewać wielu nowości odmianowych, które są specjalnością sierpniowych
targów w Boskoop-Hazerswoude i dają okazję
do zwrócenia uwagi na potencjalne hity międzynarodowego rynku. 
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gardenCONTRACTING
W Łodzi 8-9 listopada odbędą się pierwsze ogólnopolskie
Targi Zatowarowania Centrów i Sklepów Ogrodniczych
gardenCONTRACTING. „Biznes Ogrodniczy” objął
wydarzenie branżowym patronatem medialnym

G

łówną ideą gardenCONTRACTING jest umożliwienie właścicielom i pracownikom hurtowni,
centrów ogrodniczych i sklepów złożenie zamówień na prezentowaną podczas targów ofertę z terminem dostawy przed rozpoczęciem
wiosennego sezonu ogrodniczego. Wydarzenie ma charakter stricte biznesowy – targi będą zamknięte dla klientów indywidualnych
i służyć mają przede wszystkim przeprowadzaniu rozmów handlowych i kontraktacji na następny sezon. Termin imprezy nie jest
przypadkowy – to właśnie późną jesienią składane są zamówienia na
asortyment, który pojawi się w sklepach i centrach ogrodniczych na
wiosnę. GardenCONTRACTING będzie doskonałą okazją do zapoznania się w jednym miejscu i czasie z szeroką ofertą branży ogrodniczej, poznania nowości produktowych, optymalizacji budżetów
zakupowych i złożenia zamówień na preferencyjnych warunkach. 

23 - 26 Sierpnia 2017
Boskoop/Holland
Rejestracja wizyty przez Internet
zaoszczędzi Państwu czas przy wejściu.

www.gardencontracting.pl

WWW.PLANTARIUM.NL
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„Wiedza dla handlu”
,,Wiedza dla handlu” to seminarium skierowane do osób zajmujących się handlem
detalicznym, które odbędzie się w pierwszym dniu Wystawy „Zieleń to Życie” w czwartek
31 sierpnia w godz. 14.00-17.00. „Biznes Ogrodniczy” jest partnerem wydarzenia

K

onstrukcja programu i dobór prelegentów powodują, że spotkanie będzie interesujące nie tylko dla właścicieli i zarządzających centrami i sklepami ogrodniczymi, ale też dla szkółkarzy prowadzących
sprzedaż detaliczną, przedstawicieli sieci
marketów i wszystkich chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie handlu.

Główne zagadnienia to trendy w handlu
detalicznym i obraz dzisiejszego konsumenta i możliwości oddziaływania na jego zakupowe postawy. Diagnozę trendów, z jakimi mamy do czynienia przybliży Jarosław Olewicz, wydawca magazynu „Biznes
Ogrodniczy”. Temat wywierania wpływu na
klienta i sposoby nakłaniania go do zakupów

CIEPLEJSZY CZERWIEC
Po raz pierwszy w tym roku w czerwcu sprzedaż w brytyjskich centrach ogrodniczych
była wyższa od tej w ostatnim sezonie. Jak wskazują badania GTN, pogoda odegrała
kluczową rolę w sprzedaży. Największe wzrosty zanotował sektor roślin – aż o 8%
w stosunku do roku poprzedniego

P

omimo wzrostów, sprzedaż wciąż nie jest
zadowalająca dla brytyjskich sprzedawców w kategorii ogrodniczej. Sektor grow your
own oraz warzyw do samodzielnych upraw
zanotował spadek rzędu 8%, z kolei produkty
ogrodnicze (oprócz roślin) poszybowały w dół

w placówce ogrodniczej rozwinie dr Marek
Borowiński, znany jako ,,Shop Doctor”.
Dr Borowiński specjalizuje się w psychofizjologii widzenia, to jest analizowaniu, tego
w jaki sposób mózg klienta odbiera przestrzeń sklepu i jej elementy czy produkty
na półkach. Przedstawi swoje doświadczenia na licznych przykładach i zaproponuje
rozwiązania, m.in. dotyczące oddziaływania kolorów na konsumentów w różnych
miejscach sprzedaży. Kolejna prelegentka
– Katarzyna Łazucka- Cegłowska, szkółkarka z długoletnią handlową praktyką skoncentruje się na zagadnieniu eksponowania
roślin i sposobach, które pozwalają skupić
uwagę klienta i skłonić go do zakupu różnego typu roślin. Wstęp na seminarium jest
wolny po zarejestrowaniu się przez stronę
www.zielentozycie.pl. 

podkreślają, że to najlepszy czas na dodatkowe wydarzenia i promocje, które skierują
klientów z powrotem do centrów ogrodniczych. Stanowczo zwiększy to możliwości
sprzedaży. 

aż o 13%. Właściciele centrów oraz sprzedawcy,
pomimo frustracji, nie tracą jednak nadziei.
Pogoda gwałtownie się poprawia i nic nie zapowiada znaczącego spadku temperatury.
Kluczowa dla całego sektora będzie
sprzedaż od czerwca do lipca. Sprzedawcy

„Chata z pomysłami”
Ziemia ogrodowa, kora sosnowa oraz keramzyt firmy Flora trafiły w geście dobrej
woli do Środowiskowego Domu Samopomocy „Chata z pomysłami” w Aninie

T

o przystań dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ważnym
elementem w ich życiu jest ogród, w którym
odpoczywają, pielęgnują rośliny i spędzają czas
od wiosny do późnej jesieni, to także ważne

miejsce w terapii. W tym roku Dom Samopomocy rozpoczął prace nad budowaniem „Środowiskowego Ogrodu Sensorycznego – 5 zmysłów” o powierzchni 400 m², który będzie pełnił także funkcję ogrodu pokazowego m.in. dla

przedszkoli i szkół. – Zostaliśmy zaproszeni do
objęcia patronatem tego przedsięwzięcia. Dzięki
naszym podłożom, które są gwarancją szybkiego
wzrostu roślin, projekt będzie można szybciej
zrealizować. Do pracy w ogrodzie podarowaliśmy także koszulki z naszym logo firmowym –
mówi Jacek Ziomek, kierownik zakładu Fora. 
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BROS MA NOWĄ
stronę internetową
Nowa witryna zyskała nowoczesną szatę graficzną, przejrzysty układ
i architekturę produktów. Strona jest czytelna, intuicyjna i prosta. Uwidacznia
kompleksowość i szerokość asortymentu, bowiem skupia w jednym miejscu trzy
marki – Bros, Biopon, Happs

Z

poziomu strony głównej kategorie produktowe są uporządkowane względem
miejsca zastosowania. Ten zabieg upraszcza odnalezienie konkretnej grupy, a z drugiej strony odzwierciedla wszechstronność
i różnorodność koszyka produktów. Zmiana,
która szczególnie rzuca się w oczy, to sposób,
w jaki została przedstawiona oferta. Jest to
sensownie przemyślana funkcjonalność i wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników
serwisu. Każda marka ma oddzielnie przypisane rodzaje filtrów, co umożliwia szybkie
i proste wyszukiwanie. Na podstronach produktowych można znaleźć istotne informacje

na temat produktu oraz duże, wyraźne zdjęcie. Z poziomu każdej strony użytkownik ma

Firma W. Legutko ma już 25 lat
Ćwierć wieku minęło od dnia, w którym dr inż. Wiesław Legutko zaczął wraz
z rodziną pakować nasiona w małe torebki. Od tego czasu firma ewoluowała, stając
się największą polską rodzinną firmą nasienną na rynku ogrodniczym

J

ubileusz firma będzie świętowała pod
koniec lipca. – 25 lat to dużo czasu,
ale pamiętam początki istnienia firmy

tak jakby to było wczoraj. Z sentymentem wspominam pierwsze druki torebek,
zakup odmian z SGGW, a także pierwsze

dostęp do wyszukiwarki, która znacznie ułatwia dotarcie do interesujących materiałów.
Poza rozbudowanym katalogiem produktów
na stronie można znaleźć aktualne informacje
na temat firmy oraz prowadzonych rekrutacji. Strona z poradami wypełniona jest wiedzą
specjalistyczną. Tematycznie nawiązujące porady pojawiają się pod produktami, co czyni
stronę ciekawszą. Dodatkowo wyświetla się
w języku rosyjskim i angielskim. Dostępna
jest pod adresem: www.bros.pl 

nawiązane kontakty z producentami nasion w Polsce i zagranicą – mówi dr inż.
Wiesław Legutko. – Uroczystością, która odbędzie się pod koniec lipca, chcemy
podziękować pracownikom, dostawcom,
klientom oraz przyjaciołom naszej firmy,
którzy byli z nami od samego początku
i wspierali firmę W. Legutko w rozwoju
działalności biznesowej. To dzięki ich pomocy jesteśmy częścią branży ogrodniczej
już tyle lat. 
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Vestire il
Paesaggio
Ponad 30 europejskich dziennikarzy z branżowych ogrodniczych
czasopism w dniach od 11 do 17 czerwca wzięło udział w konferencji
Vestire il Paesaggio. Polskie media reprezentował m.in. Jarosław
Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego”
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Od lewej: Svetlana Volkova – Ukraina, Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego”,
Wojciech Górka – „Szkółkarstwo”, Małgorzata Dyrska i Elizabetha Sari – Włochy

W

dziennikarze m.in.: z Hiszpanii,
Ukrainy, Węgier, Rosji, Rumunii,
Czech, Polski, Holandii, Anglii, Niemiec, Francji, Finlandii, Danii i ze
Szwecji. Poza rozmowami na temat
rozwoju i trendów w kształtowaniu terenów zielonych, uczestnicy
sympozjum odwiedzili największe
szkółki z regionu.
Włochy słyną z bardzo silnych tradycji szkółkarskich. Obok Holandii
i Niemiec są jednym z najważniejszych dostawców drzew i krzewów
ozdobnych w Europie. Powierzchnia
produkcji drzew i krzewów w regionie Pistoi wynosi ok. 5 tys. ha, co
stanowi mniej więcej 40% ogólnego
areału zajmowanego przez włoskie
szkółki, zajmuje się nią ok. 1,2 tys.
gospodarstw. Włosi proponują wysokiej jakości rośliny, a niektóre odmiany w aż 98% są eksportowane.

2007 r. odbyła się
pierwsza edycja Vestire
il Paesaggio, międzynarodowej konferencji poświęconej
architekturze krajobrazu, podczas
której dziennikarze mogą zobaczyć
innowacyjne koncepcje planowania
i produkcji roślin szkółkarskich
z Pistoi. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia było hasło
„Od kultury zieleni do kultury krajobrazu”. W dniach 11 do 17 czerwca do toskańskiej Pistoi przyjechali
W konferencji Vestire il Paesaggio wzięło udział ponad 30 europejskich dziennikarzy
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Tematem przewodnim wydarzenia było hasło „Od kultury zieleni
do kultury krajobrazu”

Spotkanie z założenia ma być
miejscem wymiany pomysłów
dla osób z zielonej branży, dostarczać inspiracji i poszerzać
horyzonty. Największą korzyść
z konferencji odnoszą szkółkarze z rejonu Pistoi, którzy mają

pomysły. Takie wyjazdy pozwalają nam
zobaczyć, jak branża ogrodnicza rozwija się w innych krajach. To znakomita
okazja do poznania nowych rozwiązań, ale też porównania ich z naszym
rodzimym rynkiem – podsumowuje
Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu
Ogrodniczego”, obecny w Pistoi. 

możliwość zaprezentowania potencjału produkcyjnego tej okolicy.
– Jako branżowe medium nieustannie poszukujemy nowych inspiracji
i informacji. Uczestnictwo w takich
wydarzeniach, jak konferencja Vestire
il Paesaggio, rozwija i otwiera na nowe

REKLAMA 

OFERUJEMY W SPRZEDAŻY HURTOWEJ:
• Rośliny iglaste z gruntu oraz w pojemnikach

• Rośliny iglaste szczepione

- Thuja occidentalis ‚Smaragd’

• Choinki cięte oraz w pojemnikach

- Thuja occidentalis ‚Brabant’

• Rośliny liściaste w pojemnikach

- Pinus mugo ‚Mughus’

• Drzewa alejowe

- Picea pungens
- Taxus media ‚Hicksii’

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY, 05-310 KAŁUSZYN, SINOŁĘKA 45A
tel. kom +48 606 97 33 85, tel.: +48 25 752 66 95, fax: +48 25 752 66 96, e-mail: sutkowscy@oid.pl

www.sutkowscy.oid.pl
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Joanna Woźniak z Centrum Edukacji Ogrodniczej Zdroje w Szczecinie jako ekspert marki Fructus

Rajskie weekendy

z Fructusem

W każdy weekend od 22 kwietnia do 27 maja klienci Centrum
Ogrodniczego Rajski Ogród w Szczecinie brali udział w wyjątkowym evencie
połączonym z promocją nawozów marki Fructus. Akcja „Rajskie Weekendy
z Fructusem” od lat jest organizowana z wielkim sukcesem przez firmę Fosfan

J

uż od 9 lat firma Fosfan każdego roku przez 2 miesiące
w szczycie wiosennego sezonu organizuje event – Rajskie
Weekendy z Fructusem. – Uważamy, że centra ogrodnicze powinny
być miejscem, w którym nie tylko
się kupuje, ale przede wszystkim

można zapytać o radę, a kompetentni pracownicy pomogą w podjęciu decyzji o zakupie. Rolą producenta nie jest natomiast tylko
dostarczanie dobrego produktu,
ale i bycie ekspertem marki, który znając produkt wyjaśni wątpliwości i podpowie jak pielęgnować

rośliny – mówi Magda Olejnik,
zastępca dyrektora handlowego
ds. marketingu w firmie Fosfan.
Główną ideą akcji było pokazanie, że marka Fructus dba o relacje z konsumentami i wychodzi
naprzeciw ich potrzebom. Tego
typu akcje są w tej chwili najlepszą formą dotarcia do klientów
w momencie podejmowania decyzji zakupowej – dodaje Rafał
Buda, kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Ogrodniczych w firmie Fosfan.
W tym roku ekspertem marki Fructus była Joanna Woźniak
z Centrum Edukacji Ogrodniczej
Zdroje w Szczecinie. Służyła poradami nie tylko na temat nawozów marki Fructus, ale dzieliła się
również swoją wiedzą z zakresu
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uprawy roślin. Podczas prezentowania marki i jej produktów poruszała tematy związane z pielęgnacją krzewów i kwiatów na
balkonach, tarasach i w ogrodzie.
Zainteresowani otrzymywali porady na temat trawników, ogrodów
warzywnych, ale też ziół. Podczas
pokazów klienci zadawali pytania
dotyczące nawozów do stosowania
pod konkretne rośliny. – Będąc ekspertem podczas „Rajskich Weekendów z Fructusem”, zauważyłam
wśród klientów dużą potrzebę kontaktu i rozmów ze specjalistą, który pomoże im dokonać właściwego
wyboru. Miłośnicy zieleni chętnie
zadawali pytania, dzielili się spostrzeżeniami i opiniami. Zdecydowanie widać, że mają oni potrzebę
bezpośredniego kontaktu. Marka

Fructus była bardzo dobrze znana
wśród klientów, produkty są rozpoznawalne i dobrze kojarzone – podsumowuje Joanna Woźniak z Centrum Edukacji Ogrodniczej Zdroje
w Szczecinie. Warto dodać, że cały
czas obserwuje się również duże
zainteresowanie nawozami naturalnymi Fructus Natura Biohumus
Vital, które stosowane są często do
uprawy roślin w pojemnikach na
balkonach i tarasach. Trzeba pamiętać, że nabywcy nieustannie
szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z uprawą
i pielęgnacją roślin. Chętnie robią

zakupy w miejscach, które im to
gwarantują oraz pozwalają w ciekawy sposób spędzić czas.
Wyróżniające materiały POS
w postaci nowych standów i specjalna promocja spowodowały, że
klienci chętnie kupowali produkty marki Fructus. – Takie spotkania przyciągają klientów. Event
Rajskie Weekendy z Fructusem
idealnie trafia w potrzeby nabywców, dlatego od lat organizujemy
go wspólnie z firmą Fosfan – podsumowuje Wojciech Patora z Centrum Ogrodniczego Rajski Ogród
w Szczecinie. 

75

76

PULS BRANŻY

Już 100 lat minęło
W Nochowie 20 czerwca odbyły się uroczyste obchody 100-lecia
istnienia firmy „Spójnia”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób.
„Biznes Ogrodniczy” reprezentowała Karolina Kałdońska,
dyrektor zarządzająca
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Ważną chwilą jubileuszu „Spójni” było odsłonięcie przed budynkiem firmy tablicy poświęconej
wszystkim obecnym i byłym pracownikom związanym z przedsiębiorstwem

P

oczątki firmy Spójnia sięgają 1917 r., kiedy Zrzeszenie
Polskich Ogrodników–Producentów powołało do życia Spółkę Hodowców Nasion Warzyw
i Kwiatów „Spójnia”. Wówczas

w ofercie było 12 odmian roślin okopowych, 70 warzywnych
oraz 180 odmian kwiatów. Dziś

„Spójnia” może się pochwalić ponad setką własnych odmian roślin
warzywnych, które stanowią 94%
ogólnej sprzedaży nasion.
Główne uroczystości związane
z jubileuszem „Spójni” Nochowo
zaczęły się 20 czerwca od uroczystej
mszy świętej, którą koncelebrował
biskup Zdzisław Fortuniak. Następnie zaproszeni goście, a wśród nich
przedstawiciele ANR Warszawa
i MRiRW, starosta śremski Zenon
Jahns, burmistrz Śremu Adam Lewandowski, wielu prezesów i dyrektorów zaprzyjaźnionych spółek
i przedsiębiorstw z branży ogrodniczej, specjaliści i pracownicy naukowi – hodowcy nasienni z instytutów i stacji hodowli roślin udali się
do siedziby firmy, gdzie odbyła
się dalsza część wydarzenia.
Ważną chwilą uroczystości było
odsłonięcie przed budynkiem firmy
tablicy poświęconej obecnym i byłym pracownikom, twórcom odmian
za wkład i zaangażowanie w rozwój
firmy „Spójnia”. Jak zauważył Paweł
Wachowiak, prezes zarządu spółki, gdyby nie oni, dziś nie byłoby

Główne uroczystości
związane z jubileuszem
„Spójni” Nochowo
zaczęły się 20 czerwca od
uroczystej mszy świętej,
którą koncelebrował biskup
Zdzisław Fortuniak
W jubileuszu z okazji 100-lecia firmy „Spójnia” wzięło udział 250 osób
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Przedstawiciele firm Hortico, KHNO Polan oraz Torseed brali udział w uroczystości

Początki firmy Spójnia sięgają 1917 r., kiedy Zrzeszenie
Polskich Ogrodników–Producentów powołało do życia
Spółkę Hodowców Nasion Warzyw i Kwiatów „Spójnia”

jubileuszu. Następnie „Spójna”
została uhonorowana Europejskim
Certyfikatem „Jakość Roku – Diament”. To nie koniec wyróżnień, bo
zostały także przyznane odznaki
„Zasłużonych dla Rolnictwa” oraz
odznaki honorowe „Za zasługi dla
województwa wielkopolskiego”.
Spółka uhonorowała osoby oraz organizacje, które miały wkład w jej

rozwój statuetkami „Kryształowego
Ogórka”. – Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tak ważnym dla

Paweł Wachowiak, prezes zarządu firmy „Spójnia”

całej branży ogrodniczej wydarzeniu, jak 100-lecie działalności jednej
z najważniejszych firm na rynku
nasiennym. Gratuluję ogromnego
sukcesu – mówi Karolina Kałdońska, dyrektor zarządzająca „Biznesu Ogrodniczego”. 

Wiesław Legutko, właściciel firmy W. Legutko i Paweł Wachowiak
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Nowa oferta Plantpol
Efektywne, konkretne, dobrze zorganizowane – to określenia,
które najczęściej padały ze strony wystawców biorących udział
w Dniach Otwartych firmy Plantpol, które odbyły się
23-24 czerwca w Zaborzu k. Oświęcimia
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy” i Paweł Marcinkowski,
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w firmie Plantpol

D

oble, nowa seria begonii
stale kwitnącej o pełnych
kwiatach, Verbena ‘Vepita’, jedna z najlepszych serii werben o dwubarwnych kwiatach,
Fantasia oraz seria Allegria – nowe pelargonie z hodowli innowacyjnej włoskiej firmy Andreas
Psenner z Bolzano oraz dostępna
jedynie w ofercie Plantpol – ‘Proven Winners’, najszybciej rosnąca trawa w poszukiwanym czarnym kolorze, to tylko część nowości jakie można było zobaczyć
podczas Dni Otwartych Plantpol.
– Przyjeżdżamy tu od lat, zawsze
znajdujemy ciekawe odmiany,
które włączamy do oferty. W dobie dużej konkurencji stale trzeba zaskakiwać klientów – mówią Grażyna i Piotr Wernerowie,
właściciele Centrum Ogrodniczego Werimax w Szamotułach. Dni

Otwarte to wyjątkowa okazja, aby
zobaczyć pełną kolekcję odmian
z asortymentu przygotowaną na
sezon 2018-2019. Jest to unikalna i ceniona przez partnerów
biznesowych okazja do własnej
oceny roślin, które oferuje Plantpol. W części wystawowej zostały przedstawione rośliny z oferty
w różnych zestawieniach, kompozycjach i zastosowaniach. W ogrodzie pokazowym można było zobaczyć wspaniale przygotowane
obsadzenia rabatowe oraz kompozycje w pojemnikach. – Obecnie trudno wskazać hit sprzedaży, na pewno panuje moda na rośliny o dwubarwnych kwiatach
– opowiada Paweł Marcinkowski,
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w firmie Plantpol. Wystawa była także doskonałą okazją
do spotkań z ogrodnikami firmy

Plantpol i wymiany doświadczeń
w uprawie roślin. Ponadto klienci mogli zwiedzić nowo powstałą szklarnię do ukorzeniania oraz
wziąć udział w prelekcjach, poświęconych nowościom roślinnym,
najciekawszym odmianom i ich
wsparciu marketingowym, a także
ochronie roślin oraz sposobach nawożenia roślin ozdobnych.
Dni Otwarte firmy Plantpol to
także wydarzenie, w którym co
roku biorą udział liczni wystawcy,
prezentujący swoją ofertę. W tym
roku było to ponad 30 firm zaopatrujących ogrodnictwo. – To niezwykle efektywne spotkanie, na
które przyjeżdżają profesjonaliści,
rozmowy, które przeprowadziliśmy
były bardzo konkretne. W tym roku
dużym zainteresowaniem cieszył
się nasz ukorzeniacz, który mamy
ponownie w ofercie po dwuletniej
przerwie spowodowanej brakiem
rejestracji – mówi Joanna Czylok,
szefowa oddziału Brinkman w Tychach. – To spotkanie oceniamy
bardzo dobrze, liczba klientów
przerosła nasze oczekiwania, ale
co ważniejsze, były to dwa bardzo
efektywne dni, ponieważ w wystawcie brali udział profesjonaliści – podsumowuje Robert Damsz,
właściciel firmy Glotox. 

Jerzy Starzyński, właściciel Plantpol oprowadza klientów
po nowej szklarni
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Od lewej: Grzegorz Surman, specjalista Działu Technicznego Royal Brinkman,
Renata Aleksandrzak i Joanna Czylok, szefowa oddziału w Tychach

Marta Antos-Steć, mobilny opiekun klienta Terra Group
i Iwo Sznajder, mobilny doradca klienta

Łukasz Bednarek, przedstawiciel handlowy w firmie Greenyard
Horticulture i Agnieszka Idziak

Od lewej: Karol Damsz, Wanda i Robert Damszowie, właściciele firmy Glotox

Od lewej: Marcin Kościelny, dyrektor Działu Handlowego i Adam Stępień,
manager Działu Handlowego

Łukasz Tonia, specjalista Działu Upraw Ogrodniczych
Hortico
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Andrzej Fabisiak, reprezentujący firmę Otte i Renata
Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”

Dni Otwarte to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć pełną kolekcję odmian z asortymentu
przygotowaną na sezon 2018-2019
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Z psem do centrum
ogrodniczego? Tak!
O zupełnie nowym koncepcie sprzedaży karm dla zwierząt
w centrach ogrodniczych rozmawiamy z Moniką Marczewską,
business development manager w firmie Royal Canin,
odpowiedzialnej m.in. za rozwój współpracy z centrami ogrodniczymi
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

Czas pomiędzy wiosną a jesienią to
okres, w którym klient dokonuje
zakupów związanych z ogrodem,
a więc głównie sprzedaż odbywa
się w częściach zlokalizowanych
na zewnątrz. Często klient nie
wchodzi nawet do środka sklepu
w tym okresie. Postanowiliśmy
więc w Royal Canin, że w tym roku
przygotujemy specjalną propozycję skierowaną właśnie do centrów
ogrodniczych, a mianowicie Strefę
Przyjazną Zwierzętom.
Czy może Pani powiedzieć coś
więcej o tej ofercie?

Centrum Ogrodnicze Kwiaton w Trzebnicy

Klient centrum ogrodniczego to
osoba, która często poza ogrodem ma również psa, kota czy
inne zwierzę towarzyszące. Royal Canin od lat stawia na współpracę ze sklepami ogrodniczymi, jak Pani ocenia te działania?

Royal Canin to firma, która jako
jedna z pierwszych pokazała właścicielom centrów ogrodniczych, że
warto zainwestować w dział zoologiczny. Myślę, że już zdążyliśmy
„oswoić” klientów centrów ogrodniczych z myślą, że po karmę dla
psa czy żwirek dla kota, można
także śmiało przyjechać właśnie
do centrum ogrodniczego.
Centra ogrodnicze to specyficzne miejsca, dość sezonowe, czy
oferta Royal Canin uwzględnia
właśnie tę specyfikę?

Centrum Ogrodnicze Flora Point w Warszawie

Staramy się, aby nasza oferta
była jak najlepiej dopasowana do
odbiorcy. Kilka lat temu, tak naprawdę rozpoczynając współpracę
z centrami, staraliśmy się pokazać
właścicielom tych miejsc ogromny
potencjał tkwiący w kategorii zoologicznej. Zależało nam, aby zobaczyli, że w produkty dla psów i kotów,
naprawdę warto inwestować i to się
udało. Ale to nie wszystko. Centra
ogrodnicze to miejsca, w których
bardzo widoczna jest sezonowość.

Strefa Przyjazna Zwierzętom
to specjalnie przygotowana przestrzeń, na zewnątrz centrum, oznaczona flagami, gdzie opiekun psa
znajdzie nie tylko karmę dla swojego pupila, ale również, w ocienionym miejscu, na psa czekać będzie
miska z wodą. W Polsce nadal pokutuje przeświadczenie, że w niewiele miejsc można zabrać psa. My
wspólnie z centrami ogrodniczymi
chcemy pokazać, że są to punkty, do których spokojnie można
przyjść z psem. Idziemy o krok
dalej. Wspólnie chcemy rozwijać
nie tylko kategorię zoologiczną,
ale i same centra, żeby pokazać
ludziom jak wiele do zaoferowania mają tego typu placówki. 

Centrum Ogrodnicze Kwiaton w Twardogórze
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Wakacyjna promocja
na narzędzia Pawłowski
Firma Pawłowski przygotowała specjalną akcję promocyjną, która
potrwa do 14 lipca, aby udzielić wsparcia partnerom handlowym

P

romocja stworzona została przede
wszystkim z myślą o klientach rynku
tradycyjnego. Akcja działać będzie w formacie 1+1. Do wybranych modeli flagowych

narzędzi firmy z logo Heavy Duty klient
otrzyma gratis małe narzędzie ręczne z linii Light. – Ideą promocji jest wsparcie naszych partnerów handlowych w trudnym

okresie wakacyjnym. Z naszych wieloletnich obserwacji rynku wynika, że klient
zdecydowanie chętniej decyduje się na zakup produktu w sytuacji, w której dostaje
coś „ekstra” – mówi Michał Zieman, kierownik ds. sprzedaży.
Firmie Pawłowski zależy, aby „Wakacyjna
promocja” trafiła do jak największej części
rynku, dlatego zdecydowano o szerzeniu
informacji wieloma kanałami tj. newsletter, e-mail, media społecznościowe, czasopisma branżowe, strona www etc. Szczegóły promocji w dziale handlowym firmy. 
REKLAMA 
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KRZYŻÓWKA OGRODNICZA

KRZYŻÓWKA Z

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie,
które wystarczy przesłać wraz z kuponem na adres Media
Experts ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć udział
w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę Green Garden.
Rozwiązanie z numeru 6/92 Green Garden podłoża z mikroorganizmami.
Nagrodę ufundowaną przez firmę Green Garden otrzymuje
Magdalena Kuźma z Augustowa. Gratulujemy!

„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru lipiec 2017

Imię ………………………………………………………………………….
Nazwisko …………………………………………………………………
Ulica ………………………………………………………………………
Nr domu …………………………………………………………………..
Kod pocztowy ……………………………………………………………..
Miejscowość ………………………………………………………………
Data urodzenia ……………………………………………………………
Numer telefonu …………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………….
Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 lipca prawidłowo wypełnionego kuponu zawierającego hasło oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych
osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

……………………
Data

…………………………………………
Podpis

